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Krátkosrstá kólia
nežná, inteligentná, oddaná
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K ólia je krásna elegantná a dobre zná‑
ma ako milujúci rodinný pes. Pozná‑

me ju v dvoch variantoch: dlhosrstá, kto‑
rú väčšina ľudí pozná a krátkosrstá, ktorej 
chýba dlhá a bohatá srsť, ale je rovnako 
verná a oddaná. Krátkosrstá forma už od 
začiatku organizovaného chovu kólií ostá‑
vala v tieni jej dlhosrstej formy, ale prav‑
du povediac je to jeden z najstarších typov 
ovčiarskych psov Britských ostrovov. Spo‑
čiatku bola dĺžka srsti jediným rozdielom 
medzi oboma typmi kólií. V súčasnosti sa 
odlišujú viac a obe varianty majú vlastný 
štandard.

História plemena
Raná história krátkosrstých kólií,  rovnako 
ako aj mnohých iných plemien psov, je do 
značnej miery otázkou špekulácií. Najčas‑
tejšie sa vyskytuje názor, že sú potomkami 
populácie ovčiarskych psov dovezených 
Rimanmi do Škótska okolo 5.  storočia, 
kde sa ďalej krížili s domácimi plemenami. 
Pôvod názvu plemena sa tiež rôzni, buď 
bola pomenovaná  podľa pôvodného sfar‑
benia psa tmavej farby („ uhľový“),  alebo 
pochádza z názvu plemena oviec,  kedysi 
bežne chovaných v Škótsku („ Colley“). 
 Kólia krátkosrstá bola používaná na pase‑
nie a hon oviec na trhy po prašných a za‑
blatených cestách a všade tam, kde bola 
krátka srsť výhodou pri práci. Dokázateľ‑
né počiatky plemena siahajú do začiatku 
roku 1800.

v Crystal Palace sa po prvýkrát v histórii 
kólia krátkosrstá vystavovala samostatne, 
oddelene od kólie dlhosrstej. Napriek to‑
mu sa Challenge certifikát udeľoval vždy 
len jeden, spoločný pre najlepšieho jedinca 
krátkosrstej alebo dlhosrstej kólie. K zís‑
kaniu titulu šampión boli potrebné tri ta‑
kéto certifikáty. To však pre krátkosrstú 
kóliu vôbec nebolo jednoduché vzhľadom 
k popularite kólie dlhosrstej. Túto bariéru 
prekonal trikolórny pes krátkosrstej kólie 
pána Howsona, šampión Eastwood Extra 
nar. 10.  8.  1909 (obrázok), ktorý je prvým 
rekordným, 27‑násobným držiteľom toh‑
to Challenge certifikátu. Svoj prvý certi‑
fikát dostal v r. 1910 a posledný v r. 1914, 
po ňom nasledovalo mnoho krátkosrstých 
šampiónov, ale tento rekord prekonala až 
o viac ako 70 rokov neskôr blue merle suč‑
ka pani Pat Listerovej, šampiónka Newarp 
Silver Moonbeam nar. 1.  8.  1984 svojimi 
33 Challenge certifikátmi.

Počas prvej svetovej vojny bol vo Veľkej 
Británii na tri roky zakázaný chov psov 
a hrozil vážny zánik plemena. Vďaka mi‑
lovníkom a oddaným chovateľom tohto 
jedinečného plemena sa ho podarilo za‑
chrániť. Jednou z nich bola aj Pani Zoe 
Rhisová, veľká obdivovateľka krátkosrs‑
tých kólií, ktorá obnovila a oživila chov. 
Stala sa zakladateľkou Londýnskeho Kó‑
lia Klubu (London Collie Club) a zároveň 
bola patrónkou Klubu Kólia Krátkosrs‑
tá Veľkej Británie (Smooth Collie Club of 
Great Britain) až do smrti v r. 1986.

Niekedy začiatkom 80.  rokov minulého 
storočia sa začala transformácia pleme‑
na z pracovného farmárskeho psa na sú‑
časnú kóliu krátkosrstú, rodinného psa, 
ktorého vídame aj dnes na výstavách. Prvý 
štandard plemena bol zostavený a zverej‑
nený v r. 1987, s menšími aktualizáciami 
je platný dodnes. Uznané sú tri  farebné 
variácie: Zlatá, kde je prípustný akýkoľ‑
vek odtieň od svetlo zlatej až po maha‑
gónovú s bielymi znakmi, tzv. farba zlatá 

sobolia. Trikolórna, kombinácia čiernej, 
bielej a trieslovej, kde by mala prevažovať 
farba čierna s trieslovými znakmi na hlave 
a končatinách. Blue merle, čo je striebris‑
to modré sfarbenie s čiernymi škvrnami až 
mramorovaním a trieslovými znakmi na 
hlave a končatinách.

Pes do koča aj do voza
Krátkosrstá kólia je krásna, elegantná 
a známa ako milujúci rodinný pes. Je ne‑
konfliktná a veľmi prispôsobivá. Veľko‑
sťou a váhou „tak akurátna“. Je to pes, 
ktorý vás bude ochotne kamkoľvek nasle‑
dovať, rada pôjde s vami aj do práce, alebo 
do kaviarne, všade sa správa ticho a nevtie‑
ravo. Prirodzene ľahko sa prispôsobí no‑
vým prostrediam. Keď práve nemáte čas, 
ľahne si do vašej blízkosti a pokojne poč‑
ká kým si nájdete čas na hru, alebo pre‑
chádzku. Je to pes do koča aj do voza. Ako 
ovčiarske plemeno má výhodu aj na tu‑
ristike, v lese neuteká a je veľmi vytrvalá. 
Nakoľko je nesmierne inteligentná, výcvik 
kólie  krátkosrstej zvládajú ako začiatoč‑
níci, tak aj staršie deti, je veľmi vníma‑
vá a citlivá, pri výcviku stačí na ňu použí‑
vať hlasovú intonáciu, učí sa veľmi rýchlo. 
 Neznáša hrubé zaobchádzanie a výcvik 
 typu, používaného u nemeckých ovčiakov.

Nadovšetko miluje svojho pána a svo‑
ju rodinu, pre svojich je ochotná urobiť 
čokoľvek. Vďaka svojim charakterovým 
vlastnostiam je vhodná ako asistenčný, vo‑
diaci, záchranársky pes a úspešne sa využí‑
va aj pri canisterapii. Má výborný čuch, jej 
veľkosť a hmotnosť jej dovoľuje ľahký po‑
hyb v najrôznejších terénoch. Samozrej‑
me, jej vrodený inštinkt ju predurčuje na 
pasenie a stráženie oviec, bohužiaľ tieto 
schopnosti môže v dnešnej dobe len málo‑
ktorá využiť. Je však mnoho iných aktivít, 
kde môže svoju prirodzenú hravosť, obeta‑
vosť a inštinkt uplatniť. Všetky tieto pred‑
nosti ju robia ideálnym psom na moderné 
psie športy ako agility, coursing, fresbee, 
flyball, ale zvládne aj  náročnejší výcvik 

Socha Sharpa v parku Winsdorského paláca

šampión Eastwood Extra, r. 1910,  
27‑násobný držiteľ titulu CC

Datovaná história krátkosrstej kólie zača‑
la v čase vlády kráľovnej Viktórie. Kráľovná 
sa veľmi zaujímala o ovčiarske psy a v prie‑
behu r. 1860 si kúpila niekoľko psov kólie 
krátkosrstej pre svoje vlastné chovateľské 
stanice v Balmoral Castle v Škótsku. Prvou 
zaznamenanou krátkosrstou kóliou v ma‑
jetku kráľovskej rodiny bol pes menom 
Sharp. Kráľovnej Viktórii robil spoloční‑
ka celých 15 rokov. Bohužiaľ jeho rodo‑
kmeň sa nezachoval, ale jeho sochu môže‑
te dodnes vidieť v parku paláca Windsor 
( obrázok). V tom istom roku v Birmingha‑
me bola krátkosrstá kólia vystavovaná 
v zmiešanej skupine pre ovčiarske psy. 
Následne v júni r. 1870 na výstave psov 

Loriseum Abreu, Andromeda Jantárová 
hviezda a ich dcéra Beid pri naháňačke
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 poslušnosti športovej kynológie a iné. 
 Avšak šťastná bude aj na prechádzkach 
po okolí, pri behu za aportom, a všade, 
kde má možnosť vybehať sa a postretávať 
psích kamarátov, dosýta sa vyšantiť a zís‑
kať dostatok podnetov k svojmu  vývoju.

Na starostlivosť je nenáročná
Z týchto vychádzok sa domov len málo‑
kedy vráti znečistená, nakoľko jej srsť má 
samočistiacu schopnosť. Dá sa o nej s čis‑
tým svedomím tvrdiť, že je to pes na den‑
nú údržbu srsti absolútne nenáročný. Ich 
srsť nevyžaduje výnimočnú starostlivosť, 
stačí pretrieť navlhčeným uterákom, kto‑
rý ju zbaví nečistoty, raz do roka okúpať. 
V čase výmeny srsti je vhodné česať ju čas‑
tejšie, aby sa rýchlejšie zbavila starej, od‑
umretej srsti. Kólia krátkosrstá má krátku, 
hustú a tvrdú srsť, ale na dotyk príjemnú.

Je žiadúce vyberať pre ňu kvalitné krmivo 
čo najvhodnejšieho zloženia, pretože zlo‑
ženie potravy má vplyv na zdravie, tem‑
perament a kvalitu srsti kólie. Pohybovo 

aktívnejšie psy majú iné nároky na krmi‑
vo, než psy, ktoré nemajú pohybu príliš 
mnoho. Dospelej krátkosrstej kólii, kto‑
rá je športovo aktívna, je vhodné podá‑
vať doplnky stravy — kĺbovú výživu (chon‑
droprotektíva) na regeneráciu chrupaviek 
a kĺbov.

ny  oddych, akým je napríklad turistika. 
Ale bude spokojná aj v dome so záhradou, 
keď bude mať možnosť chodiť na dlhšie 
prechádzky a poskytne sa jej dostatočný 
čas na vyšantenie sa so psími kamarátmi. 
 Neoceniteľnou výhodou plemena je, že 
 neloví zver a nemá potrebu túlať sa. Veľ‑
mi dobre vychádza s deťmi a inými psami 
či zvieratami. Nie je nervózna ani agresív‑
na a vďaka svojej inteligencii sa s ľahkos‑
ťou učí.

Krátkosrstá kólia má však ešte jednu 
 zaujímavú výhodu. Nakoľko je stále málo‑
početným plemenom a jej citlivá, vnímavá 
povaha nie je atraktívna pre „množiteľov“, 
nechová sa bez preukazu pôvodu. Dúfam 
že tento trend vydrží čo najdlhšie.

Chovatelia „množitelia“, neberú žiadny 
ohľad na zdravie psov používaných v cho‑
ve, len produkujú množstvo na úkor zdra‑
via. Starostlivosť o šteniatka v prvých 
dňoch má veľký vplyv na fyzický a psychic‑
ký stav psa v dospelosti, pri čom „množi‑
telia“ nevenujú šteniatkam ani len mi‑
nimálnu starostlivosť. Budúci majiteľ 
na to dopláca, v tom lepšom prípade len 

Vzhľadom k tomu, že kólia uprednostňu‑
je za každej okolnosti blízkosť svojich ľu‑
dí, je najvhodnejšie držať ju doma s mož‑
nosťou výbehu na záhradu. Nie je to však 
podmienkou. Kólia krátkosrstá je zdravé 
a otužilé plemeno, ktoré môže byť chova‑
né aj vonku, avšak len za predpokladu že 
má k dispozícii zateplenú búdu a v chlad‑
ných zimných mesiacoch aj prístup do do‑
mu. Samozrejme pri tom sa nesmie zabú‑
dať na čo najčastejší kontakt s rodinou. 
Keďže svoju rodinu bezbreho miluje, vylú‑
čením z nej by veľmi trpela. Bez kontak‑
tu sa z nej stáva „nešťastný pes“ bez iskry 
a radosti zo života.

Krátkosrstá kólia sa hodí skôr pre ľu‑
dí aktívnych, športovo založených, alebo 
aj pre rodiny, ktoré uprednostňujú aktív‑

 finančne za neustále návštevy veterinára, 
ale emocionálne trpí častokrát aj celá ro‑
dina a hlavne deti. Treba mať na zreteli že 
psík nie je hračka, ale živý tvor so svojimi 
potrebami. Nezaobstarávajte si psíka bez 
predchádzajúceho zváženia podmienok 
ktoré ste schopní tomuto krásnemu živé‑
mu tvorovi poskytnúť. Veď zvyčajne pre‑
žije s nami 10 až 14 rokov, stáva sa partne‑
rom, členom rodiny na dlhé roky.

Z tohto dôvodu odporúčam záujemcom 
o kúpu nielen krátkosrstej kólie, ale aké‑
hokoľvek plemena, kontaktovať chova‑
teľské stanice s licenciou, zastrešené pod 
FCI (Fédération Cynologique Interna‑
tionale) a SKJ (Slovenskou kynologickou 

Mama s dcérou pri hre.

Loriseum Abreu ‑ tréning v pasení oviec.
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 jednotou). Je treba zaujímať sa o pleme‑
no u týchto chovateľov, kde je možné prísť 
aj na návštevu, vidieť matku a šteniatka 
v prostredí v ktorom vyrastajú. Je veľký 
rozdiel vidieť zvolené plemeno na fotogra‑
fii a zažiť si ho v reále. Pohladiť, zahrať sa 
s nimi a dozvedieť sa od chovateľa podrob‑
nosti, pobudnúť istú chvíľu v spoločnosti 
krásnych krátkosrstých kólií.

Kólia krátkosrstá nie je vhodná pre ľu‑
dí, ktorí jej nedokážu zabezpečiť potreb‑
ný pohyb, vhodné podmienky, výchovu so 
vzťahom ku plemenu a socializáciu. Nie je 
vhodná ani pre ľudí, ktorí nemajú záujem 
o rozvoj jej schopností, jej osobnosti, ale 
potrebujú len „módny doplnok“.

Chov a výstavy
Kólia krátkosrstá je u nás stále zriedka‑
vou, ale v posledných rokoch ju vidieť vo 
výstavných kruhoch v hojnejšom poč‑
te, aj keď hlavne zo zahraničných chovov. 
V porovnaní so svojou dlhosrstou príbuz‑
nou, je krátkosrstá kólia pre oko laika me‑
nej ušľachtilá. V skutočnosti je šľachtenie 
a chov krátkosrstej kólie náročnejší, na‑
koľko krátka srsť neschová nijaké anato‑
mické nedostatky a chyby. Harmonická 
stavba tela predstavuje dôstojnosť, pruž‑
nosť a krásu.

Čoraz viac sa uplatňuje aj na poli športo‑
vom, je častým účastníkom pretekov agili‑
ty, ale ani športová kynológia jej nie je cu‑
dzia, úspešne skladá skúšky poslušnosti 
napr. obedience, z pachových prác  stopu 
a iné.

Kólia krátkosrstá je zdravé plemeno, nie 
je zaťažená dedičnými ochoreniami, na‑
priek tomu sa u nich môžu vyskytnúť nie‑
ktoré, pre kólie typické ochorenia. Z  tohto 

dôvodu robíme preventívne vyšetrenia očí 
na anomálie oka (CEA), progresívnu atro‑
fiu sietnice (PRA), precitlivenosť na Iver‑
mectin a jeho deriváty (MDR1), RTG na 
dyspláziu bedrového kĺbu (DBK). Môžu 
mať dispozíciu k zápalu kože na nose tzv. 
 Collie Nose (Nasal Solar Dermatitis).

Ako každý chov, aj chov kólie krátkosrs‑
tej má určité zákonitosti, musia sa dodr‑
žiavať kritériá pri výbere jedincov na kry‑
tie, aby sa predišlo rozšíreniu nežiaducich 
dedičných ochorení. Preto sa na chov pou‑
žívajú výlučne vyšetrené psy, napr. nesmú 
sa páriť dva jedince s diagnostikovaným 
ochorením CEA. Tak isto psy z dyspláziou 
kĺbov sa môžu páriť len za dodržania ur‑
čitých podmienok. Našťastie týchto ocho‑
rení nie je veľa, kólia krátkosrstá nie je 
prešľachtené plemeno a súčasné možnos‑
ti včasnej diagnostiky dávajú predpoklad 
zdravého chovu a odchovu.

Okrem týchto veľmi dôležitých zdravot‑
ných podmienok majú kólie aj  ďalšie, na‑
pr. pri párení sa musí brať ohľad aj na farbu 
jedincov. Štandardom  uznávané sú len tri 

farebné varianty a  niektoré sa  nesmú mie‑
šať, aby nevznikli farebne  nežiadúce, ne‑
štandardné jedince. Napríklad blue‑merle 
sa nesmie kryť s jedincom zlatým, ale len 
výlučne s trikolórnym, tak  isto sa nesmie 
chovať na dvoch blue‑merle  jedincoch.

Plemeno kólia krátkosrstá je zastrešené 
v Klube chovateľov kólií a šeltií (KCHKŠ), 
www.koliaklub.sk. Chovateľský poriadok 
klubu KCHKŠ stanovuje a bližšie vyme‑
dzuje podmienky použitia psov do chovu.

Výber šteniatka
Pokiaľ ste sa rozhodli pre šteniatko kó‑
lie krátkosrstej, kontaktujte chovateľov 
a  informujte sa o očakávaných vrhoch. 
Chovatelia svoje vrhy starostlivo plánu‑
jú a snažia sa vybrať kvalitné spojenie. 
 Keďže je kólia krátkosrstá málopočetné 
plemeno, ročne je veľmi málo vrhov, a pre‑
to musíte počítať aj s tým, že na šteniat‑
ko si počkáte dlhšie, niekedy aj rok. Šte‑
niatko si vyberajte starostlivo, konzultujte 
svoje predstavy s chovateľom. Starostli‑
vosť o šteniatka v prvých dňoch má veľ‑
ký vplyv na fyzický a psychický stav psa 
v dospelosti. Každé šteniatko je iné a je 
dôležité vedieť, čo  plánujete so šteniat‑
kom v budúcnosti robiť, čo je pre vás naj‑
dôležitejšie. Mienite so psíkom cvičiť, ale‑
bo plánujete výstavnú kariéru či bude len 
rodinným psom? Každé šteniatko má iné 
povahové črty a v tomto vám najlepšie po‑
radí práve chovateľ, ktorý je s nimi den‑
no denne. Budúci úspech vám však nikto 
nezaručí, pes je živá bytosť ktorá sa vyvíja, 
rastie a svoje vlohy rozvíja v závislosti na 
prostredí v ktorom vyrastá, psychickej po‑
hode, výcviku, kŕmení a ovplyvňuje ho ce‑
lá rada rôznych faktorov. Každý chovateľ 
vám veľmi rád poradí, ale nesľúbi úspech, 
nie je jasnovidcom a nemôže z určitosťou 
tvrdiť, že z tohto šteniatka bude šampión, 

Andromeda Jantárová hviezda 
s dcérou Beid na zimnej túre, 

vzadu ďalšia dcéra Bharani.

Mighty‘s Spring Meadow Amber Rise 
počas záchranárskeho výcviku v ruinách.
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alebo majster sveta v pasení či agility. Pri 
výbere krátkosrstej kólie nemusíte nijako 
špeciálne rozhodovať o tom, či si zaobsta‑
ráte psa alebo sučku, môžete to ponechať 
na osobnej sympatii. Pokiaľ neplánuje‑
te chovať, môžete si zaobstarať aj psa, sú 
tolerantní, znášanliví a rovnako maznaví 
ako fenky.

Krátkosrsté kólie  
v Jantárovej hviezde
História našej chovateľskej stanice Jantá‑
rová hviezda sa píše od roku 2004. Man‑
želovi ako vášnivému turistovi nestačil náš 
prvý psík plemena lhasa apso, ktorý sa 
v zime strácal v hlbokom snehu. Chcel si 
zaobstarať niečo väčšie, napríklad nemec‑
kého ovčiaka, ale nakoniec ho presvedčili 
práve vynikajúce fyzické danosti a charak‑
terové vlastnosti krátkosrstej kólie. V na‑
šej malej chovateľskej stanici máme v sú‑
časnosti štyri krátkosrsté kólie, tri sučky 
a jedného psa.

Naša prvá krátkosrstá kólia Mighty‑
’s Spring Meadow Amber Rise (Amber) 
pochádza z chovateľskej stanice Migty’s 
Spring Meadow. V marci dovŕši deväť ro‑
kov. Zaujímavosťou je, že má v predkoch 
kólie dlhosrsté a aj americkú bielu krát‑
kosrstú kóliu. Stala sa zakladateľkou na‑
šej chovateľskej stanice Jantárová hviezda.

Andromeda, naša prvorodená, šteniatko 
s „bodočkou“ je tá moja „naj“ s ktorou si 
rozumiem najlepšie. Vysielame na rovna‑
kých vlnových dĺžkach. Snáď aj kôli fak‑
tu, že som plánovala nechať si z prvého 
vrhu zlatú sučku. Zákon schválnosti fun‑
guje, narodili sa šiesti psíci a len dve suč‑
ky aj to každá inej farby. Jedna trikolórna 
a jedna zlatá, pri ktorej som si hneď v tom 
momente ako sa narodila povedala — to‑
to je naša Andromedka. Je nesmierne in‑
teligentná, má úžasnú, materskú povahu, 
s prehľadom dokáže vychovať aj šteniat‑
ko iného plemena. Dokázala nám to ešte 
skôr, ako mala vlastné šteniatka. Keď sme 
si doviezli šťeniatko holandského pastier‑
skeho psa (schapendoes), tak si ho hneď 
vzala pod svoje „ochranné krídla“ a nád‑
herne sa oň starala. Túto vlastnosť urči‑
te zdedila od maminy Amberky. Tá sa po‑
dobne ujala výchovy osirelých mačiatok, 
ktoré sme si na presviedčanie dcér osvoji‑
li z útulku ešte celkom maličké. Starala sa 
o ne neúnavne ako o vlastné, stále boli vy‑
umývané a dokonca aj mliečkom kŕmené, 
lebo Amberka si zmyslela že ich treba ko‑
jiť, a to ešte omnoho skôr ako mala svoje 
vlastné šteniatka.

Psov zastupuje u nás Loriseum Abreu 
(v skratke „Bryš“) pre ktorého sme si bo‑
li v Poľsku. Pochádza z prvého vrhu ch. 
s. Loriseum. Bryš nesie fínsku krvnú lí‑
niu, ktorú úspešne odovzdáva ďalej svoj‑
mu potomstvu. V predkoch má legendár‑
ne fínske psy. Je to krásny pes s nádhernou 
atletickou stavbou tela a s úžasnou pova‑
hou. Zbožňuje všetkých ľudí a má veľmi 
rád ich spoločnosť. Je výstavne mimoriad‑
ne úspešný, ani neviem poriadne spočítať 
všetky jeho víťazstvá a tituly. Z jeho úspe‑
chov spomeniem aspoň titul Európsky ví‑
ťaz mladých z roku 2008, víťazstvo v triede 
otvorenej na svetovej výstave v Bratislave, 
kde v silnej konkurencii ôsmich psov zís‑
kal vo svojej triede CAC, ako aj minulo‑

ročný výsledok zo svetovej výstavy v Sal‑
zburgu, kde zvíťazil už v triede šampiónov 
a bol druhý za svetovým víťazom. Takisto 
si veľmi cením titul TOP krátkosrstá kólia 
klubu a najúspešnejší jedinec klubu v ro‑
ku 2009.

Bryš, náš „pán“ pes, si žiarlivo si stráži svo‑
je sučky. Na chalupe je neohrozený stráž‑
ca, ale doma v byte je mojkáčik, je psom 
do pohody aj nepohody. Miluje aportova‑
nie a výlety do prírody (ako ostatne všet‑
ky naše psy). Ale je aj rodený manekýn, vý‑
stavy si užíva, rád sa predvádza a nevie sa 
dočkať kedy už bude vo výstavnom kruhu.

Beid Jantárová hviezda, Loriseum Abreu a Andromeda Jantárová hviezda s trofejami za TOP psa vo svojich 
kategóriách za rok 2012 v maďarskom klube chovateľov kólií a šeltií.

Rodinná pohoda
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Našou štvrtou kraťandou je dcéra Bryša 
a Andromedy — Beid Jantárová hviezda. 
Od každého z rodičov zdedila asi to naj‑
lepšie, nezostáva pozadu a jednoducho jej 
musíme venovať pozornosť, je neprehliad‑
nuteľná. Ako najmladšia vo svorke snaží sa 
zviditeľniť, je miláčik a každého má rada, 
ale vie aj rázne zakročiť. Na chalupe, kde 
prišla na svet a považuje ju za svoju, doká‑
že neohrozene strážiť, až z nej ide hrôza, 
ale len pokiaľ ste za plotom. Návštevy mi‑
luje a s každým by sa hrala a mojkala. Je 
takisto výstavne veľmi úspešná, vlani na 
medzinárodnej výstave v Nitre 2012 sa do‑
stala na stupeň víťazov. Pri posudzova‑
ní plemien v kruhu o BOB ako juniorka 
porazila aj šampióna a následne v závereč‑
ných súťažiach v kategórii mladých, dosta‑
la titul BIG1 FCI I, čomu sa nesmierne te‑
ším. Stala sa TOP krátkostou kóliou 2012 
a zároveň najúspešnejším jedincom klubu 
za rok 2012.

Musím povedať, že aj napriek všetkým tým 
titulom, sú všetci štyria normálnou par‑
tiou do pohody aj nepohody. Vlastne nie 
štyria, ale šiesti. Okrem krátkosrstých kólií 
máme ešte 10 ročnú sučku plemena lhasa 
Apso — Milly a dvojročnú sučku schapen‑
doesa — Leeloo. Teraz, keď píšem, ležia 
všetci porozhadzovaní naokolo a spokoj‑
ne čakajú na najbližšie venčenie.

Zimu trávime v meste v byte, kde si bez 
problémov spolunažívajú psy s našimi tro‑
mi mačkami. Zvyšok roka bývame na cha‑
lupe, kde sa dosýtosti vyšantia na záhrade 
a strážia svoj revír. Ohlásia každého náv‑
števníka štekotom, ale privítajú s vrtiacim 
chvostom.

Naše odchovy sa presadili aj zahraničí, 
Aries Jantárová hviezda z prvého  vrhu, 

bol špeciálne vyberaný na šport. Majite‑
lia z Poľska chceli psíka na agility, boli 
u nás na návšteve až trikrát, kvôli správ‑
nemu výberu neľutovali cestu. Mali jasnú 
predstavu v tom, čo chcú so psíkom v bu‑
dúcnosti robiť. A veru, v priebehu rokov 
Aries preukázal svoju šikovnosť. Prepraco‑
val sa do najvyššieho stupňa agility A3, za 
čo som im nesmierne vďačná. Našu chova‑
teľskú stanicu zviditeľnil aj na poli športo‑
vom, ale zároveň je aj šampiónom  Poľska 
a chovným psom. Z prvého vrhu sa ďa‑
lej vo výstavných kruhoch úspešne uká‑
zali aj Arae (v Českej republike), Antares 
(na  Slovensku) a Arctur Jantárová hviezda 
(v Českej republike).

Z druhého vrhu nás reprezentuje vo 
 výstavných kruhoch Becrux (v Maďarsku) 
a Bharani Jantárová hviezda (na Sloven‑

Andromeda Jantárová 
hviezda na Slavkovskom štíte 
vo Vysokých Tatrách
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 budú reprezentovať či už na poli výstav‑
nom a chovateľskom, alebo športovom 
a budú prínosom aj pre budúci chov.

V dnešnom uponáhľanom živote, plnom 
stresov, je spolužitie človeka a psa považo‑
vané za normálne a psov v našich domác‑
nostiach pribúda. Nevedomky nám posky‑
tujú relax a terapie o akých ani netušíme, 
veľa veselých chvíľ a jedinečných zážitkov, 
o ktoré by sme boli bez našich psov ochu‑
dobnení.

Štandard v skratke
Krátkosrstá kólia (Smooth Collie) je cha‑
rakterizovaná ako inteligentný, vyrovna‑
ný, elegantný pes. telesná stavba je zhodná 
z kóliou dlhosrstou. Hlavným rozdielom 
je srsť ktorá je hladká, krátka a priľahlá 
k telu. Vrchná srsť je hladká, pomerne tvr‑
dá a podsada je jemná. Hlava má klinovi‑
tý tvar, jej veľkosť a dĺžka má harmonic‑
ky ladiť z celkom. Veľmi dôležitý je výraz 
ktorý je daný uložením a farbou oka, ktoré 
má byť mandľového tvaru. U zlatých a tri‑
kolórnych jedincov je tmavo hnedej far‑
by, u blue‑merle je dovolené aj jedno alebo 
obidve modré, prípadne časť oka sfarbe‑
ná modro. Ucho je v jednej tretine klope‑
né. Výraz by mal byť tzv. zasnený. Celko‑
vo ide o psa obdĺžnikového formátu, ktorý 
pôsobí harmonickým dojmom. Kostra by 
mala byť dostatočne silná, nakoľko sa jed‑
ná pôvodom o pracovné plemeno, mala by 
byť aj dostatočne osvalená s dobrým uh‑
lením a postavením končatín. To je pred‑
pokladom pre krásny a elegantný pohyb, 
ktorý by malo toto plemeno vykazovať. 
Krátkosrstá kólia je u nás uznaná v troch 
farbách, zlatá, trikolor alebo blue‑merle 
(modrá). V Amerike môžete toto pleme‑
no vidieť aj vo farbe bielej (hlava je však 
vždy zlatá, trikolor, alebo modrá, ne tele sú 
prípustné farebné škvrny). Toto sfarbenie 
však nie je v štandarde FCI a je teda v kra‑
jinách, kde sa riadi chov štandardom FCI, 
nežiadúca. 

Prevzaté od Daniela ZEMANOVÁ 
a Michaela OUŘEDNÍKOVÁ, časopis Svět Psů. 

Preklad Júlia Suváková.

Chovateľská stanica Jantárová hviezda 
www.collies.sk

Snímky: © Peter Suvák 
www.showcollie.co.uk/championsgallery 

(Eastwood)

twonerdyhistorygirls.blogspot.com (Sharp)

Použitý zdroj:  
www.collienet.com/smoothcollie_history.htm

sku), ktorých majitelia sa im venujú aj po 
športovej stránke. Záleží im na tom, aby 
mali spokojných a vyrovnaných spoloční‑
kov do pohody aj nepohody. Úlohu canis‑
terapeuta v rodine plní Betria, ale aj Bar‑
nard Jantárová hviezda.

Rada by som odchovala ešte niekoľko vr‑
hov kólií krátkosrstých pre dobrých budú‑
cich majiteľov, pre ľudí s pozitívnym vzťa‑
hom ku krátkosrstým kóliám, ktorí budú 
mať záujem rozvíjať ich krásne vlastnosti. 
Pre ľudí, ktorí ich budú vychovávať a žiť 
s nimi ako s milovaným členom rodiny, 
ktorí s nimi pôjdu všade, kde pôjde ich ro‑
dina, ich svorka a navzájom si budú dávať 
radosť a šťastie zo života.

Pevne verím, že z našej chovateľskej sta‑
nice vzíde ešte zopár jedincov, ktorí nás 

?????????????????????????????????

Júlia Suváková  
foto autorky s manzelom  
Snímka: Lucia Drietomská
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