
hodnocení jméno psa majitel

15 měsíční pes, správné síly kostry i velikosti, 

standardní hlava, těsný nůžkový skus, plnochrupý, 

varlata sestouplá, krk by mohl být delší, výrazný 

kohoutek, pěkná hřbetní linie se správně neseným 

ocasem, na věk téměř korektní hrudník, pohyb ještě ne 

zcela vyzrálý vzhledem k věku, temperamentu a 

předvedení, lehce užší vzadu v pohybu, pes potřebuje 

lepší výstavní přípravu, krásná srst správné kvality i 

délky, pes se bohužel nechce předvádět a je lehce 

nervózní 

Absolutně První od Plzeňského 

Lotra                            

Výborný/Excelent 3                        

Šlaisová Pavlína

roční pes, klešťový skus, plnochrupý, standardní hlava, 

světlejší oko, krk by mohl být delší a kohoutek 

výraznější, pěkný předozadní pohyb, standardní 

hřbetní linie s lehce výše neseným ocasem, standardní 

pohyb s lehce vytočenými tlapkami vpředu, srst by 

mohly být lépe udržovaná

Baron Glenrothes Tullibeardie                            

Velmi dobrý/Very good                           
Váňa Jan

14 měsíční pes správné velikosti, , lehce delšího rámce, 

výborná hlava, lehce světlejší oko, perfektní skus i 

chrup, správný krk i kohoutek, hrudník ještě potřebuje 

dozrát, lehce sevřené hlezno, výborná hřbetní linie, 

pěkný pohyb, výborná kvalita i délka srsti, pěkné 

předvedení

Breaksea Rocket Man                            

Výborný/Excelent 1                                  

CAJC  BOJ    

Netolická Dagmar 

13 měsíční pes, správné výšky i formátu se standardní 

hlavou výborné pigmentované oko, nepatrně kratší v 

čenichové partii, skus naznačen nůžkový, avšak pes 

nedokusuje - mezera mezi horními a dolními řezáky, 

krk by mohl být delší; výborná hřbetní linie, vydatný 

pohyb, ocas standardní, standardní srst, pejsek 

potřebuje celkově dozrát a lépe se předvádět - mírně 

Breath of Highland Tullibeardie                            

Velmi dobrý/Very good 4                        
Brožová Tereza 

10 měsíční pes, správného typu i velikosti, správně 

pigmentované oko, správná hlava, nůžkový skus, 

plnochrupý, pěkný krk, užší chody vzadu, ale prostorný, 

vzhledem k věku ještě ne zcela pevný hřbet, výborná 

povaha i předvedení, trochu veseleji nesený ocas, 

správná struktura, délka i úprava srsti

Aldslow Jubilee Diamond                            

Výborný/Excelent 2                        
Jurášková Lubomíra

mezitřída / intermediate class
19 měsíční pes, středně dlouhý krk, standardní hlava, 

světlejší oko, plnochrupý, těsný nůžkový skus, 

kohoutek by mohl být výraznější, hrudník potřebuje 

ještě dozrát, standardní hřbet i pohyb, veseleji nesený 

ocas, standardní srst, pes potřebuje lepší výstavní 

předvedení, správná kvalita srsti, mohla by být delší

Columbo Kofinela                            

Výborný/Excelent 1                             

CAC        

Hornová Ivana
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rozhodčí: Alexandra Grygarová

   PSI / MALES

třída mladých / junior class
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hodnocení jméno psa majitel

VÝSTAVA: Speciální výstava bearded collií, Račice, 30.5.2021

rozhodčí: Alexandra Grygarová

třída otevřená / open class
2,5 letý pes výborného typu, pěkná hlava, správný 

pigment, nůžkový skus, standardní krk, výrazný 

kohoutek, mírně vytočené tlapky HK, výborný 

temperament, hřbet, nasazení i nesení ocasu, výborný 

pohyb, správná kvalita i délka srsti, výborná povaha a 

předvedení 

Angus McKay Tullibeardie                            

Výborný/Excelent 1                              

CAC        

Brožová Tereza 

2 letý pes, těsný nůžkový skus, správný pigment, 

standardní hlava, lehce užší dolní čelist, lehce užší 

chody vzadu, standardní hřbet, správné nasazení 

ocasu, který je za pohybu veseleji nesen, mírně 

vbočená hlezna, srst správné kvality a délky, avšak 

trochu řidší

Anjay Sunny Days Bohemia                            

Výborný/Excelent                           
Buláková Gadowská Jana

3,5 letý pes, nůžkový skus, lehce světlejší oko a mírná 

depigmentace dásní, hrudník ještě potřebuje dozrát, 

trochu užší chody vzadu i vpředu, standardní hlava, krk 

i kohoutek, hřbet, ocas správně nasazen ale nesen výš, 

prostorné chody z boku, standardní srst, mohla by být 

delší a hustší; správná povaha i předvedení 

Boyne Black Dragonbeard                            

Výborný/Excelent 4                        
Létalová Pavlína 

2 letý pes s nůžkovým skusem, správná pigmentace očí 

i pysků, standardní formát, správná hlava, pěkný krk i 

kohoutek, lehce volnější hřbet a lokty, výborná 

struktura srsti, trochu řidší, klidný pes, výborně 

předveden, standardní ocas

Dynamit Vanilka                            

Výborný/Excelent 3                        
Volková Dana

lehce světlejší oko, těsný nůžkový skus, lehce užší 

hrudník i chody vpředu, standardní hřbet, pěkný 

kohoutek, lehce sbíhavé hlezno, standardní srst, ocas 

správně nasazen a nesen, prostorné chody, standardní 

srst, pes veselé povahy, trochu neukázněný

Griff z Knížecích Sadů                            

Výborný/Excelent                           
Böhmová Hana

pes výborného rámce i velikosti, modrobílý s výborným 

pigmentem, těsný nůžkový skus, dolní čelist by mohla 

být lepší, výborný krk i kohoutek, užší chody vzadu s 

lehce sbíhavými hlezny, výborný hřbet, nasazení i 

nesení ocasu, perfektní srst, povaha i předvedení 

Kaedwen Emiel Regis                            

Výborný/Excelent 2              

R.CAC        

Bednářová Adéla

3 letý pes s výborným nůžkovým skusem, pěkná hlava, 

správný  pigment, výborný krk i kohoutek, trochu 

volnější lokty, správná hřbetní linie, ocas výše nasazen 

a trochu veseleji nesen, temperamentní pes, pěkný 

pohyb, standardní srst výborné  kvality i délky, pěkné 

předvedení, v postoji měkčí hřbet

My Dream Mascotte z Domu 

Etny                            

Výborný/Excelent                           

Cimrmanová Gabriela 
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hodnocení jméno psa majitel

VÝSTAVA: Speciální výstava bearded collií, Račice, 30.5.2021

rozhodčí: Alexandra Grygarová

třída šampionů / champion class
3 letý impozantní pes s výbornou samčí hlavou, 

správný pigment, lehce delší formát, výborný pohyb se 

správně nasazeným i neseným ocasem, srst výborné 

kvality i délky, pěkně upraveníá, výborné předvedení 

Alistair's Dressed to the Nines                             

Výborný/Excelent 1                            

CAC  Vítěz speciální výstavy  

BOB

Zdařil Jan + Macháčková Pavla

3 letý elegantní pes, výborná hlava i krk, pěkný 

kohoutek, lehce světlejší oko, výborná hřbetní linie 

zakončena správně nasazeným i neseným ocasem, 

pěkný pohyb, standardní srst, výborné předvedení 

Barrow Black Dragonbeard                            

Výborný/Excelent 2              

R.CAC        

Šantínová Michaela 

6 letý pes výborného typu, těsný nůžkový skus, 

výborná hlava i pigment očí, správný krk, pěkný 

kohoutek, pěkný předozadní pohyb, správný hřbet, 

ocas by mohl být lépe nesen, standardní srst 

Cinebear's Bud Spencer                            

Výborný/Excelent 4                        
Ottová Martina

4 letý pes pěkného typu, správná hlava, nůžkový skus, 

oko by mohlo být tmavší, pěkný krk, výrazný kohoutek , 

užší chody vzadu, trochu volnější lokty, správný pohyb, 

nasazení i nesení ocasu, standardní srst, pěkné 

předvedení, výborná veselá povaha i temperament

Quickwater Ocean of Love                            

Výborný/Excelent 3                        
Volková Dana

třída veteránů / veteran class
9 letý pes, ve výborné kondici, výborný nůžkový skus, 

pěkná hlava a krásný pigment, správný typ i formát, 

výborný krk, výrazný kohoutek, výborný hrudník, mírně 

volnější lokty, pěkná kvalita i délka srsti, dosud výborný 

pohyb i předvedení 

TV Vanilka                            

Výborný/Excelent 1                  

BOV    

Volková Dana

třída čestná / honour class
9 letý pes, správného formátu i velikosti, výborná 

hlava, pěkný krk i kohoutek, správný hrudník, nepatrně 

volnější lokty, ocas správně nasazen i nesen, srst 

správné struktury, výborně udržovaná, výborné délky

Albert Einstein Monachristie                            

Výborný/Excelent 1                        
Zdařil Jan + Macháčková Pavla
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hodnocení jméno psa majitel

VÝSTAVA: Speciální výstava bearded collií, Račice, 30.5.2021

rozhodčí: Alexandra Grygarová

   FENY / FEMALES

4,5 měsíční, dobře se vyvíjející fenka, správného rámce, 

nůžkový skus, správná pigmentace oka, pěkný krk, 

pěkně se vyvíjející hrudník, pěkný hřbet, správné úhlení 

a na věk pohyb, standardní ocas, milá přátelská povaha

Aqua Black Princess Moravian 

Furry Beardie                            

Velmi nadějný/Very promising 1                  

Nejlepší štěně plemene    

Poláchová Alena

8 měsíční fenka, správného vzrůstu i typu, pěkně 

pigmentované oko, výborný nůžkový skus, hezká 

brada, výborná dolní čelist, pěkná hlava i krk, správný 

formát, výborný předozadní pohyb, správný hřbet, 

výborně nasazený i nesený ocas, výborný pohyb, 

správná struktura i délka srsti vzhledem k věku, 

správný temperament 

Losing Game                            

Velmi nadějný/Very promising 1                  

Nejlepší dorost plemene    

Knedlhansová Monika

třída mladých  / junior class
10 měsíční fena, správného formátu, perfektní nůžkový 

skus, plnochrupá, hlava standardně utvářená, krk by 

mohl být delší, výrazný kohoutek, úzký hrudník, úzké 

chody vzadu i vpředu, jemně volnější v loktech, 

standardní hřbet a pohyb, volnější zápěstí, ocas 

správně nasazen i nesen, srst ve výměně, fena 

potřebuje celkově dozrát

Andromeda Haniabell                            

Velmi dobrý/Very good                           
Krafčíková Hana

roční fenka, střední velikosti, standardní hlava, dobře 

pigmentované oko, nůžkový skus, plnochrupá, správný 

formát, standardní krk, vzhledem k věku ještě ne zcela 

pevný hřbet, ocas správně nasazen i nesen, již pěkná 

srst, správný temperament

Bailie Nicol Jarvie Tullibeardie                            

Výborný/Excelent 4                        
Hrazdil Petr

13 měsíční fenka s pěknou hlavou, výborný nůžkový 

skus, chybí 1x P1 vpravo dole a 2x M3; lehce užší chody 

vzadu, hrudník se vyvíjí, v postoji mírně vytáčí tlapky, 

správná hřbetní linie, pěkný pohyb, ocas správně 

nasazen i nesen, srst vzhledem k věku standardní, 

pěkné předvedení 

Black Velvet Tullibeardie                            

Výborný/Excelent 3                        
Fišáková Marcela

14 měsíční fenka správného formátu, pěkná, hlava, 

výborný pigmentované oko, perfektní nůžkový skus, 

plnochrupá, standardní krk i kohoutek, ocas by mohl 

být trochu delší, správná hřbetní linie i pohyb , výborná 

srst, mohla by mít trochu víc temperamentu 

British Spirit Tullibeardie                            

Výborný/Excelent 2                        
Volková Dana

14 měsíční fenka, výborný nůžkový skus, plnochrupá, 

lehce ubíhající dolní čelist, střední velikost, správný 

formát, pigment odpovídající barvě, mírně sbíhavá 

hlezna, pěkný hřbet i pohyb, lehce volné zápěstí, srst 

správné kvality, standardní ocas, správně nesen, 

výborný temperant a pěkné předvedení

Dirty Dance Michael's Diamond                            

Výborný/Excelent 1                      

CAJC        

Šejbová Dana

10 měsíční fenka, chybí 2x P1 dole, mírně volnější 

nůžkový skus, čelisti by mohly být celkově silnější, 

správná pigmentace, standardní hlava, kratší krk, 

kohoutek by mohl být výraznější, správný formát a 

velikost, mírně užší chody vzadu, kratší bedra, ne zcela 

korektní úhlení vzadu s kratším posunem, ocas 

kroužkuje, standardní srst, fena je lehce rezervovaná a 

potřebuje lepší výstavní přípravu

Mia Corvere Emiel Regis                            

Velmi dobrý/Very good                           
Horáková Aneta, Kašpar Zdeněk

třída dorostu / puppy class

třída štěňat / baby class
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hodnocení jméno psa majitel

VÝSTAVA: Speciální výstava bearded collií, Račice, 30.5.2021

rozhodčí: Alexandra Grygarová

mezitřída / intermediate class
2 letá fena, zdvojená P1 PD, výborný nůžkový skus, 

pěkná hlava, správně pigmentované oko, správný krk, 

formát i velikost, hrudník se vyvíjí, standardní hřbet, 

ocas správně nasazen i nesen, standardní srst se 

zažloutlými znaky na nohách, fena potřebuje lepší 

výstavní přípravu 

Carrie Kofinela                            

Velmi dobrý/Very good 3                        
Kantová Iveta 

20 měsíční fena, výborný nůžkový skus, standardní 

hlava, pigmentace očí by mohla být tmavší, jemnější 

spodní čelist, středně dlouhý krk, správná velikost, užší 

chody vzadu, hrudník ve vývinu, pevný hřbet, výborně 

nasazený a nesený ocas, výborná pohyb, srst správné 

kvality, řidší, lehce zabarvená bílá místa na nohách

First Lady Kasiterit                            

Výborný/Excelent 2              

R.CAC        

Nikodýmová Hana

typově velmi pěkná fena správného formátu s pěknou 

hlavou, správné oko, výborný nůžkový skus, 

plnochrupá, spodní čelist by mohla být plnější, trochu 

užší chody vzadu, správný hřbet a nasazení ocasu, který 

mohl být nesen trochu níž, výborný temperament a 

srst, pěkné předvedení

Nobility Happy Angel                            

Výborný/Excelent 1                        

CAC        

Náplavová Lucie 
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hodnocení jméno psa majitel

VÝSTAVA: Speciální výstava bearded collií, Račice, 30.5.2021

rozhodčí: Alexandra Grygarová

třída otevřená / open class
2letá fena, výborný nůžkový skus, chybí 1x I1 vlevo dole 

- po úrazu, viz potvrzení; fena lece delšího formátu, 

správná velikost, pěkná hlava, správný pigment očí i 

pysků, mírně sbíhavá hlezna s užším pohybem vzadu, 

správná přední fronta, správná hřbetní linie, nasazení 

ocasu i pohyb

Agape Sunny Days Bohemia                            

Výborný/Excelent                           
Bečvářová Lucie

3letá fenka správného formátu i velikosti,  výborný  

pigment, pěkná hlava, správný kohoutek, užší chod 

vzadu, volnější  loket i zápěstí, standardní  hřbet za 

pohybu trochu uvolněnější,  ocas lehce stáčí špičku 

doprava, standardní srst správné délky, výborné 

předvedení a temperament, správná povaha

Barletta Black Dragonbeard                            

Výborný/Excelent 3                        
Šantínová Michaela 

3letá fena, správného formátu i výšky, nůžkový skus, 

pěkná hlava, správné oko, krk by mohl být delší, užší 

chody vzadu, bílá místa na nohou by měla být jasnější, 

standardní hřbet i pohyb, pěkná srst

Brie Black Dragonbeard                            

Výborný/Excelent 4                        
Zátková Michaela

3 letá fena s nůžkovým skusem, oko odpovídá zbarvení 

srsti, správný krk, správná přední fronta, správný hřbet, 

spáditější záď, pohyb by mohl být volnější, výborná srst 

i nesení ocasu, velmi pěkná fena, avšak neukázněná - 

potřebuje lepší výstavní přípravu

Crazy For You Vie de Blanc                            

Výborný/Excelent                           
Bruderová Jaroslava

4 letá fena správné výšky i formátu, výborná hlava s 

pěkně pigmentovaným okem, pěkný krk i kohoutek, 

fenka potřebuje více substance, pěkný hřbet i ocas, 

výborná struktura i délka srsti, pěkné předvedení

Harlequeen El' Bridorado                            

Výborný/Excelent 1                            

CAC  Vítěz speciální výstavy  BOS

Balánová Lucie

2 letá fena správného formátu i výšky, standardní 

hlava, krk by mohl být delší, užší chody vzadu, správná 

přední fronta, pěkný hřbet i pohyb, pěkná srst, správné 

předvedení

Imagine z Vilete Bohemia                            

Výborný/Excelent 2              

R.CAC        

Kratochvílová Alena

třída šampionů / champion class
5letá velmi pěkná fenka s výbornou hlavou, oko 

odpovídá barvě srsti, výborný krk, vysoký kohoutek, 

správný výška i formát; v pohybu lehce povolená ve 

hřbetě (volnější lopatka), ocas správně nasazen i nesen, 

výborná srst, pěkné předvedení

Allotria Vie de Blanc                            

Výborný/Excelent 1                                 

CAC        

Šejbová Dana

7,5 letá fena s pěknou hlavou, mohla by mít lepší dolní 

čelist, standardní krk, pěkný kohoutek, lehce sbíhavá 

hlezna, užší pohyb vzadu, za pohybu mírně povolená ve 

hřbetě, výborně nesený ocas, pěkná silueta, výborná 

struktura i délka srsti, pěkné předvedení 

Diamond Rose Anarinya                            

Výborný/Excelent 2              

R.CAC        

Náplavová Lucie 

3 letá velmi elegantní  fena, výborný krk i kohoutek, 

velmi lehce delší formát, pěkná hlava, mohl by být lepší 

pigment oka, správný pohyb tam a zpět, korektní 

hřbetní linie, ocas správně nasazen avšak za pohybu 

veseleji nesen, výborná kvalita, úprava i délka srsti 

Emblem of Rose Anarinya                            

Výborný/Excelent 3                        
Kubátová Kateřina

středně velká fenka standardního formátu, líbivé hlavy 

a pěkného pigmentu, pěkný krk i kohoutek, pěkný 

hřbet, správný pohyb, lehce volnější ve hřbetě, fena by 

za pohybu mohla lépe nést hlavu, ocas správně 

nasazen i nesen - s lehce stáčenou špičkou ke straně, 

výborná srst a předvedení 

Laisla Bonita des Bergers des 

Mille et Une Nuit                            

Výborný/Excelent 4                        

Balánová Lucie

nenastoupila Lärkängen's Get Your Shine On                                                         Brožová Tereza 
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hodnocení jméno psa majitel

VÝSTAVA: Speciální výstava bearded collií, Račice, 30.5.2021

rozhodčí: Alexandra Grygarová

třída veteránů / veteran class
11letá fenka správné výšky i formátu, standardní hlava 

i krk, pěkný kohoutek, trochu volnější lokty, trochu 

měkčí hřbet, na svůj věk ve výborné kondici, výborná 

kvalita i délka srsti, správně nesený ocas, na svůj věk 

velmi pěkný temperament i předvedení 

Citronella Malý Vousáček                             

Výborný/Excelent 1                        
Kantová Iveta 

9letá fenka pěkného formátu, správné výšky, pěkná 

hlava, standardní krk i kohoutek, užší chody vzadu, 

volnější lokty i hřbet, na svůj věk v dobré kondici s 

pěknou srstí a správným předvedením

Demmi's Darling Old Tapis                            

Výborný/Excelent 2                        
Šantínová Michaela 

výsledky zpracoval: J. Broža
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