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História plemena
Presný pôvod škótskeho ovčiaka dlhosrs
tého, známejšieho pod menom  kólia 
dlhosrstá nie je úplne známy, ale už ako
samotný názov napovedá, viaže sa ku
Škótskej vysočine. Po stáročia bola psom 
chudobných pastierov využívaná na prá
cu s ovcami, pri ktorom bola v  neustálom 
kontakte s človekom. Pre jej inteligenciu, 

oddanosťasvedomitosťbolaodpočiatku
svojimi majiteľmi nesmierne vážená.
 Odrazom veľkej úcty voči kólii je aj fakt, 
žespastiermichodilaajdokostolov,kde
bolo pre kólie vyhradené miesto.  Nečudo, 
že po vzájomnom stretnutí očarila aj
 veľkú  obdivovateľku psov, kráľovnú Vik
tóriu. Potom, ako sa kólie stali jej miláčik
mi, popularita plemena rástla vo všetkých 
 vrstvách obyvateľstva.

Kólie boli v tých časoch oproti dnešnej 
 podobe trošku menšieho vzrastu, mali 
kratší a širšípyska celkovobolihrubšie,
menej ušľachtilejšie. Postupne boli v cie
lenomchovekóliípoužitéajinépsieple
mená, ktoré ovplyvnili ich exteriér. Napr. 
zapredĺženíma zúženímpyskumôžeme
údajne hľadať barzoja, za zlatou farbou,
či dlhšími nohami írskeho setra. Kólie
začali byť vystavované na prelome 50.
a60.rokov19.storočia,štandardbolusta
novenývroku1881.

Kráľovná Viktória svojím osobným vkla
domstálazavyzdvihnutímkóliívoVeľkej
Británii, no celosvetová popularita pleme
na prišla zo zámoria. Veľkú vlnu záujmu 
o plemeno predpripravili v USA Therhu
nove krásne poviedky o kólii Lad a vy
vrcholili sfilmovaním knihy E. Knighta
„ Lassie se vracia.“

Dlhosrstú kóliu vlastnili monarchovia 
(okrem kráľovnej Viktórie napr. aj rus
kýcárMikulášII.),viaceríštátnici,politi
ci, americký prezidenti, známi herci (napr. 
Marilyn Monroe), speváci (napr. aj Elvis
Presley)ispisovatelia,alenajmäbežníľu
dia. Všetkých vnímavých ľudí vie očariť 
nielen jej krása, ale najmä inteligencia, 
vernosť, zodpovednosť a empatia. To 
sú črty, ktoré z kólie v očiach majiteľov 
presahujú bežné vlastnosti psov.

Pôvodnou farbou kólií bola trikolórna
a bluemerle. Zlatá, ktorá je dnes najroz
šírenejšia, sa presadila až neskôr. Každé
sfarbenie je krásne a pri výbere je naozaj 
len otázkou osobného vkusu, čo sa komu 
viac páči.

Neprehliadnuteľné je nesporne bluemerle 
sfarbenie.Jehošpecifickosťvšaknespočíva

v tzv. letálnom merle géne, ktorý je sklo
ňovaný pri mnohých iných plemenách. 
Blue‑merle sfarbenie je totiž pôvodnou
farbou kólií, nebolo do tohto plemena
umelo zavlečené a jeho chov sa od začiat
ku riadi určitými zásadami. Aj napriek to
muchovblue‑merlekóliípatrídorúklen
skúsenejšímchovateľom,najmätým,kto
rísanatútofarbušpecializujúapoznajú
dokonale nielen kvalitu farby, ale najmä 
genetiku, výživu a silné i slabé stránky
jednotlivýchkrvných línií. Tým, žemod
rý jedinec môže byť v chove použitý len
v kombinácii s trikolórnym jedincom, do
chádza k prirodzenému zužovaniu geno
fondu—a tomôže so sebouniesť rôzne

Kólia dlhosrstá
— pôvab tela i duše

Kólia dlhosrstá je plemeno, ktoré 
budí pozornosť už na prvý pohľad 

svojím impozantným a atraktívnym 
vzhľadom. Je až ťažko uveriť, 

že sa v nej skrýva ešte niečo 
oveľa krajšie, hodnotnejšie, niečo, 

čo ďaleko presahuje vonkajšiu 
formu. Jej skutočná devíza tkvie vo 

vnútornej kráse, v jej obdivuhodnom 
charaktere. Už len jej prítomnosť je 
veľkým obohatením dennodenného 

života, je prínosom k duševnému 
rozvoju detí a svojou empatiou 

dokáže pohladiť aj dušu dospelého 
človeka. Nie náhodou je toto nežné, 

oddané a nesmierne inteligentné 
plemeno radené k najvhodnejším 

rodinným psom.

Marilyn Monroe Borginka

LAD Dlhosrstá kólia Lad bola hlavnou hrdinkou 
krásnych Therhunových poviedok

 Pes a Mačka 5/ 2013 7

PROFIL PLEMENA



riziká.  Preto tento chov nie je vhodný pre 
menejzanietenýchchovateľov,ktoríniesú
ochotnívprípadepotrebyzakrycímpsom
vycestovať aj do vzdialenejšej krajiny, či
inýmspôsobomneustále vyhľadávať vzá
jomne nepríbuzné línie. Chov blue‑mer
lesfarbenýchjedincovjepretonáročnejší,
no ak sa mu človek oduševnene venuje, 
 výsledkom sú odchovy, ktoré sú skutoč
nou ozdobou plemena.

Povaha plemena
Dlhosrstá kólia je často nielen pre svoj 
vzhľad,aleajkvôlisvojímpovahovýmčr
támpovažovanázaaristokratamedzipsa
mi.Jenesmierneinteligentná,citliváavní
mavá. Má vyrovnanú, pokojnú povahu, je 
oddaná,dôstojná,úprimnáavždyláskavá.
Jejzaradenieknajlepšímrodinnýmpsom
nie je len formalitou. Deti neskutočne mi
luje a starostlivo na ne dohliada. S nes
miernou trpezlivosťou, láskou a nadhľa
dom im toleruje rôzne detské kúsky. Má 
silnevyvinutýzmyselprerodinuaješťast
ná v jej okruhu.

Kólia nie je ani nervózna, ani agresívna,
no napriek tomu oddanosť voči majite
ľovi a jeho rodine z nej robí schopného
strážcu.Samozrejme,akniektohľadápsa,
ktorýbyaj fyzicky eliminoval „nežiaduce
osoby“, mal by svoju pozornosť zamerať
inýmsmerom. Jejkvality stráženia spočí
vajúv tom,žedokážezpokojnéhostavu
prejsť v prípade ohrozenia do vytrvalého
ažpodráždenéhoštekotuatýmupozorní
nato,ženiečoniejevporiadku.Vočicu
dzímľuďommôžebyťnedôverčiváazva
žovať,čiichprijmealebonie.Kóliavievy
cítiťcharakterčloveka,niektorýmľuďom
sadálentakvyhladkávať,mnohýchvôbec
„nerieši“ — je k nim neutrálna, ale na ľu
dísnedobrýmúmyslomviebyťajporiad
nenepríjemná.

Patríkmenejnáročnýmplemenámpsov,
učí sa veľmi ľahko, rýchlo a s radosťou.

Raz naučené povely si zapamätáužnavždy.
Pri výchove sa nemusí nutne drilovať.
Stačí,ak jeodmaličkavkontaktes ľuď
mi,vtedysaveľmirýchloasradosťouučí
a pochopí aj komunikáciumedzi ľuďmi,
či zákonitosti rodiny. Prirodzene reaguje 
na pohľad, intonáciu, či tón hlasu svojho 
majiteľa.

Veľkou prednosťou dlhosrstých kólií je
ichprispôsobivosť,pretoichvyužiteľnosť
závisínajmäodmajiteľa.Veľmiradiabez
problémovsatotižprispôsobiajehospô
sobuživotaajehoaktivitám,lenabyboli
vjehoblízkosti.Akmajiteľchce,máveľké
možnosti realizácie na aktívne využitie.
Kóliesúvhodnétakdorodínsdeťmi,ako
aj ako spoločníci starších, či osamelých
ľudí, ale aj aktívnych ľudí. K svojmu ži
votu však nevyhnutne potrebujú kontakt 
s človekom. To samozrejme neznamená, 
že sa dožadujú neustálej pozornosti pá
na.Musia všakmaťpocit zázemia adô
very, ktorý vedia vycítiť už zo správania
čigestmajiteľa.Jevhodnánajmäprevní

mavých,citlivýchľudí,ktoríužajzgest,
čipohľadukóliepochopiaveľkosťtohto
plemena.

Oddanosť kólií voči „pánovi“ sa prejavu
jeužajtým,ženaprechádzkesanevzďa
ľujú ďaleko od neho, ale majú ho vždy
na očiach. Prispôsobujú sa ešte aj tempu 
chôdzesvojhomajiteľa.Možnostivyužitia
sú široké, od rodinného priateľa, cez šport 
(dogtrekking, turistika, pasenie, atď.) až
po canisterapiu. To, či dlhosrstá kólia ve
dieusadenejšíaleboaktívnejšíživotzávisí
v prvom rade od vedenia majiteľa.

Ajkeďsúdlhosrstékólieurčenéajpreza
čiatočníkov, neznamená to hneď, že sú
vhodné pre každého. Čo neznášajú, je
tvrdé fyzické i psychické zaobchádzanie 
a prostredie bez lásky, či bez kontaktu so 
„svojou“rodinou.Nakóliunetrebakričať,
onapochopíužlenkeďsanaňuškaredo
pozriete,prípademiernezvýšitehlas.Pre
to hrubé zaobchádzanie vo svojom vnútri 
nikdy neprijme.

Ch. Ginger Black du Clos de Seawind JCh. Grace Kelly Blues Du Clos de Seawind

Enigma Empress du Clos de Seawind a Vega Vitality Zelené tuje
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Starostlivosť
Na umiestnenie dlhosrstej kólie nie sú 
potrebné žiadne špeciálne podmienky.
Môžeceloročnežiťvovonkajšomprostre
dí,aleajvbyte.Musímaťvšakzabezpeče
ný kontakt s človekom.

Veľa ľudí je uchvátených krásou dlhosrs
tejkólie,noobávasaprílišveľkejstarost
livostiosrsť.Pritomprehnanépoukazova
nie na údajnú zvýšenú potrebu ošetrovania 
srsti nie je opodstatnené. Dlhosrstú kóliu 
nemusíte ani strihať, ani natáčať, ani tri
movaťalebonatieraťkrémamiakoniekto
réinéplemená.Jejsrsťjesícedlhá,alena
pohmat hrubá. Pri takejto štruktúre nedo
chádza (s výnimkou oblasti za ušami) ku 
uzleniu srsti, ako poznáme u niektorých 
iných dlhosrstých psov. Srsťmá samočis
tiacu schopnosť, preto ani časté kúpanie
a šampónovanie nie je potrebné. Okrem to
ho, mnoho plemien psov má špecifický zá
pach,nokóliapatrímedziplemená,ktoré
nieženezapácha,alenaopak,vonia.Samo
zrejme,akpesžijevbyte,jepotrebnéumý
vanie labiek a spodku brucha pri návrate 
zprechádzky,najmävmokrompočasí.

Inakpočasrokajepotrebnélenpribližne
razzamesiacprečesaťkefou,častosťtoh
to úkonu sa odvíja hlavne od prostredia
(byt,dvor),vakomkóliažije.Srsťzauša
mi češeme častejšie, aby sa nezaplietla do 
uzlíkov.

Zvýšenú pozornosť srsti venujeme kólii
počas pĺznutia. Pĺzne 1‑ až 2‑krát ročne,
môže tobyťvšak individuálne (napr.psy
môžupĺznuťmenejradikálne,usučiekje
ajhormonálnyvplyvnasrsť).Vtedytreba
všetku podsadu vyčesať kovovým hrebe
ňom.Jejsrsťsadádonehodobrezachytiť,
takženarozdielodkrátkosrstýchplemien
psov (kde často pĺznutie prebieha celoroč
neakrátkasrsťsazapichávadokobercov)
nebýva byt až tak poznamenaný prítom
nosťoupsa.Akajnejakásrsťujdepozor
nosti hrebeňa, vlhkou handrou sa dá veľ
mijednoduchopozbierať.

Chov a výstavy
Výstavy psov sú prehliadkou krásy, na kto
rejsamôžubežnínávštevnícipotešiťkrá
sou rôznorodých plemien, záujemcovia 
ošteniatkosabližšiezoznámiťsosvojím
vyvolenýmplemenom,čivybraťsiserióz
neho chovateľa. Pre vystavovateľov slúži
výstavanielenakosamotnásúťažscieľom
vyhrať, alepre zodpovedných amúdrych
milovníkov plemena slúži na sledovanie
aktuálneho stavu chovu — jeho plusov 
a mínusov, na výber vhodného krycie
ho psa a v neposlednej rade na stretnutie 
sblízkymipriateľmi.

Na to, aby mohol byť pes s preukazom
o pôvode akéhokoľvek plemena niekedy 
použitý v chove,musí splniťpodmienky
chovu dané príslušným klubom zastre
šujúcim dané plemeno. U kólií sú pod
mienky veľmi jednoduché. Nie je k nim 
potrebnáanibonitácia,alestačia2výsta
vy od triedymladých, z ktorých 1 musí
byť klubom organizovaná a druhá mu
sí byťminimálne so zadávanímCAC. Je
nutné na nich získať minimálne znám
kuveľmidobrý.Ajkeďzdravotnévyšetre
nia nie sú v súčasnosti povinné z hľadiska 
získania chovnosti, dnes sú už našťastie
voväčšineprípadovbežnýmštandardom
 chovateľov.

Zdravie
Zvykne sa hovoriť, že každá líška svoj
chvost chváli. V tomto kontexte sú vní
mané aj mnohé vyhlásenia chovateľov 
rôznych plemien na margo zdravia toho 
svojho plemena. Pri dlhosrstých kóliách 
môžemevšaksmeloprehlásiť,žeskutočne
niesúzaťaženéchorobnosťou.Vovšeobec
nosti sú to zdravé a neprešľachtené psy. To 
všakneznamená, že sa jej ochoreniaúpl
ne a automaticky sami od seba vyhýbajú. 
Preto zodpovedný záujemca o šteniatko si 
vyberátakýchov,kdesúrodičiavyšetrení
na dyspláziu bedrových kĺbov (HD) a ma
jú absolvované vyšetrenie očného poza
dia(CEA,PRA,kat.).Každýmajiteľkólie
bymalvedieťajotzv.MDR1defekte,te
daoprecitlivelostikóliívočipodaniuiver
mectínuajehoderivátom.

Rodokmeň nie je len  
„kusom papiera“
Problematika tzv. bezpapierového cho
vupsov,inaknapísané—neregulovaného
množeniapsovzaúčelomziskusadotýka

ajkólií.Prejavytýchtoaktivítsúzhmotne
né v produkcii šteniat odlišujúcich sa od 
štandardu nielen exteriérom a povahou, 
ale alarmujúca je aj zdravotná stránka 
takto vyprodukovaných jedincov. Ich pre
dajná cena nepokrýva ani reálne nutné ná
klady na ich odchov, či na tak potrebnú zá
kladnú veterinárnu starostlivosť. Pritom
právedobrástarostlivosťošteniatkapočas
odchovu po nutričnej stránke je hlavným 
vkladom do jeho budúcnosti. Nehovoriac 
otom,ževbezpapierovomchovejeveľké
rizikonevedoméhovyužitiablízkejpríbu
zenskej plemenitby. Preto ani neprekvapu
je priepastný rozdiel po zdravotnej strán
ke medzi takto odchovanými šteniatkami 

ICh. Csóvanyospataki Maryja-Gold

JCh. Tinky Winky Zelené tuje
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askutočnosť,žemajiteľniekoľkonásobne
preplatínákupnúcenunávštevamiveteri
nárnychzariadení.

Pri chove s preukazom o pôvode má záu
jemca istotu nielen v presnej identite šte
ňaťa, povahe, zdravotnej anamnéze rodi
čov a ďalších predkov, ale vie si preveriť
aj serióznosť chovateľa. Dnes si väčši
na záujemcov nekupuje šteniatka s rodo
kmeňomzďalekapreto, abyvbudúcnos
ti vyhrávali na výstavách, či sa venovali 
chovu. V šteniatkach z chovateľskej sta
nice predovšetkým vidia záruku kúpy to
ho, čo predávajúci deklaruje. Priemerná 
cena  šteniatka kólie dlhosrstej je v súčas
nostiokolo400—600EUR.Cenysmerom
nahor, či nadol poukazujú na kvalitu 
(výnimočnálínia,zahraničnékrytieatď.),
či zdravotnú anamnézu chovu.

Chovatelia amajiteliakóliínaSlovensku
súzdruženívKlubechovateľovkóliíašel
tií(ďalejKCHKŠ).Jehoúlohoujepodpo
rachovuazušľachťovanieplemenanielen
po exteriérovej stránke, ale utvrdzovanie 
zdravia a pevného a vyrovnaného charak
teru.KCHKŠnadväzujenačinnosťpôvod
néhoČeskoslovenského„Klubuchovatelů
kóliíašeltií“sosídlomvPrahe,ktorývzni
kol po druhej svetovej vojne a mal celoštát
nupôsobnosť.V roku1968došlok jeho
rozdeleniu na slovenskú a českú vetvu 

Postupneacielenepribudlineskôrďalšie
kólie. Pochádzali od nestorov vtedajšieho 
československého chovu — pani Hábovej 
(Riccia ze Zlatého Lomu) a pani Křečko
vej z Prahy (Golden Gwendy ze Zlaté Jalny 
a Fantasy in Blue ze Zlaté Jalny). V tých ro
koch sme sa venovali chovu nielen zlatých 
a trikolórnych, ale aj pre Slovensko na tú 
doburaritnýchmodrýchkólií.

Vrokoch2007až2011smedonašejcho
vateľskej stanice postupne importovali 4 
a do sesterskej chovateľskej stanice Am
nisRheiďalších5kvalitnýchdlhosrstých
kólií z prestížnych zahraničných chova
teľských staníc zMaďarska, Francúzska,
Nemecka, Holandska. Všetky vedú kvalit
néanglickéafrancúzskekrvnélínie,ktoré
saeštesnažímeobohacovaťzahraničnými
krytiami.Charakteristickýmprvkomnáš
hochovujepoužívanielenjedincovvyšet
renýchnamožnédedičnéochorenia.

Vroku2012smeoslávili25rokovodza
loženia chovateľskej stanice Zelené tuje.
Pritejpríležitostiuzrelasvetlosvetaprvá
pôvodná slovenská monografia plemena 
Kóliadlhosrstá—praktickápríručkapre
majiteľov kólií. Koncom roka sme si na
šuhistóriupripomenulivydanímbrožúry
Zelenétuje—25rokovchovukólií.

Všetky kólie, ktoré máme v súčasnosti, ale 
itie,ktoréužprešlicez„dúhovýmost“sú,
alebo boli výnimočné. Každú jednu som
mala alebo mám nesmierne rada a neviem 
sipredstaviť,žebysomnaniektorúznich
niekedy zabudla. No predsa len existuje 
jedna, ktorá má výnimočné postavenie. Je 
nímnašaprvákóliaBORGIA.

Príchodom Borgie sa zmenil celý chod
 domácnosti. To malé okaté šteniatko od 

začiatku ovplyvňovalo nielen mňa — moje 
pocity, myšlienky a činy, ale nadchlo celú 
našurodinu.Vyžarovaloznejniečonede
finovateľné, niečo, čo nás nútilo bez zavá
haniajumilovaťaobdivovaťzároveň.Ob
divuhodná bola nielen jej inteligencia, ale 
ajnesebeckosť.Jejmyšlienkysmerovalilen
k nám, celá jej duša bola zviazaná s našou 
rodinou. Borgia bola nesmierne múdra. 
Ovládala nielen povely, ale reagovala aj na 
mimiku tváre, či pohyby rúk. Aby sa dosta
lapresnetam,kdetúžila,naučilasasama
odsebaajotváraťdvere.Bolatakáempa
tická,žesmemalipocit,ževieajmyšlien
kyčítať.

Borgia zmenila môj pohľad na svet. 
Ovplyvnila významné i drobné veci v mo
jom živote. Jej vďačím za lásku ku kóli
ám,ajzarozhodnutieštudovaťveterinár
numedicínu.Zadennodenné radosti, za
krásne detstvo a v konečnom dôsledku aj 
zaveľmipozitívnyvzťahkuhistórii.Kvô
li prechádzkam, ktoré nesmierne milova
la sme totiž zaviedli tradíciu návštev po
zrúcaninách hradov Západného Sloven
ska.Každúnedeľusmesacelárodinaspo
luniekamvybrali.Preniekohomožnoba
nalita, pre mňa krásne časy dospievania.

Borgiu poznal a obdivoval široko ďale
kokaždý,ktomalaspoňtroškuvzťahku
psom. Dokonca sa ňou inšpiroval aj sused, 
ktorý pomenoval podľa nej svoju sučku. 
Dnes z rozhovorov vo veterinárnej ambu
lancii cítim,žeBorginkumajúmnohí, aj
cudzí ľudia znášhookoliaprekvapujúco
eštestálevživejpamäti.

Jej odchod bol veľmi nečakaný. Na pre
chádzkenešťastnounáhodouvbehlarov
no pod auto. Uhynula na mieste. Tá bo
lesť, ktorá prišla, sa nedá popísať. Dosť

avroku1997získalhlavičkuFCI.Vsúčas
nostimáklub90členov,zktorýchsamno
hí venujú aktívne výstavám, chovu, špor
tovým, či spoločenským aktivitám (rôzne 
stretnutiamilovníkovplemena).

Kólie zo Zelených tují
ChovateľskástanicaZelenétujebolazare
gistrovaná1. apríla1987.Všetko tozača
lo úplnou náhodou — od výberu plemena, 
cez výber chovateľky od ktorej sme kúpi
li prvé šteniatko — nezabudnuteľnú Bor
giuTamburín, ažpoobklopenie sa výni
močnými ľudmi, ktorí nás veľa naučili
a v mnohom ovplyvnili.

Ch. Samatha Sue Zelené tuje s ďeťmi

Urba Ultima Zelené tuje s Matejom
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dlho trvalo, kým sme to doma vôbec prija
li,kýmsmeotombolivôbecschopního
voriť.Životvšakšielsvojoucestou,čisom
chcelaalebonie…Častorozmýšľam,akým
smerombysatovšetkovyvíjalo,kebyne
bolo jej v našom živote.Možno to bude
znieťzvláštne,aleBorgiaodnásnikdycel
komneodišla.Vidímjuvkaždejnašejkó
lii,vkaždomšteniatku,ktorésaunásna
rodí.Avkaždomnovommajiteľovikólie
vidímsebaspredmnohýchrokov.

Plánov do budúcnosti je veľa, čo z toho 
sapodarínaplniť—toukážečas.Radiby
sme však pokračovali najmä v propagá
cii plemena a cez skvalitňovanie genofon
du a utvrdzovanie zdravia jedincov aj v sa
motnom rozvoji chovu dlhosrstých kólií
naSlovensku.Pevneverím,žesanámpo
daríodchovaťešteviacerovrhov,jedincov
ktorébudúobohatenímnielenpresamot
ných majiteľov, ale i pre slovenský chov.

Výstavy
Za najväčšie úspechy uplynulého obdobia 
považujem najmä výstavné úspechy od
chovovzR,S,TaUvrhuZelenétuje(Ch.
Rebel Robespierre, Ch. Rumba Regality,
Ch.SultanSaladinZelenétuje,Ch.Savoy
Solace, Savignone Sable, Ch. Samantha
Sue, Jch. Tinky Winky, Unus Pro Multis 
Zelené tuje). Napriek tomu, že sa jedná
o veľmi mladé jedince, aj za uplynulý rok 
saimpodariloopäťzískaťďalších10CA
CIBov,veľmiveľaCACov,čiukončiťšam
pionáty vo viacerých krajinách. S našimi 
psami,čiodchovmismezískaliklubových
víťazovmladýchupsov, víťaza špeciálnej
výstavyusučkyipsa,čivíťaza(BIS)zcelej
špeciálnej výstavy. Na klubom organizova
ných výstavách sme niekoľkokrát za sebou 
získali víťazstvo o najlepšiu chovateľskú

stanicu výstavy, ale stáli sme na stupienku 
víťazovajnadvochďalšíchvýstavách.Za
rok2012saZelenétujestaliopätovneTop
chovateľskou stanicou dlhosrstých kólií
na Slovensku.

Samozrejme tieto úspechy tešia — veď
za tým je potvrdenie dobrej chovateľskej 
práce,alenajviaczovšetkéhosmehrdína
to, že všetky šteniatka z našej chovateľ
skej stanice sú v takých rodinách, kde ich 
prítomnosť vedie k obojstrannému obo
hateniu.

Prostredníctvom kólií naša rodina spo
znalaveľapríjemnýchľudí,nadviazalosa
množstvopriateľstiev.Ikeďchovavýstavy
súveľmipríjemnoučasťouspoločnéhoži
vota s kóliami, naše psy boli a sú v našom 
ponímanívprvomraderodinnýmipsami
avynikajúcimispoločníkmi.

Štandard v skratke
Je to pes mimoriadnej krásy, s pokojnou 
dôstojnosťou.Stavbatelasavyznačujesi
louaaktivitoubezznámokťažkopádnosti
a akýchkoľvek stôp hrubosti. Kólia je pria
teľskyzaložená,bezakýchkoľvekstôpner
vozity alebo agresivity. Je to výborný spo
ločenský pes, priateľský, veselý a aktívny,
s dobrým vzťahom k deťom a ostatným
psom.

Veľmidôležitájecelkovávyváženosťhlavy,
najdôležitejší je hladký výraz hlavy. Stop
má byťmierny, ale zreteľný.Nos je vždy
čierny, zhryz nožnicový. Oči nemajú byť
veľké,aniprílišmalé,súmandľovéhotva
ru a tmavohnedej farby (okrem bluemer
lesfarbenia,kdemôžebyťjednoaleboobe
oči čiastočne alebo úplne modré). Uši ma
júbyťnasadenénieprílišblízko,anipríliš

ďalekoodseba.Vpokojisúpoloženédo
zadu,avšakvafektenesenédopredu,v1/3
klopené.

Trup má byť mierne obdĺžnikového for
mátu s dostatočne dlhým krkom a rov
nou chrbtovou líniou, ibamierne klenu
tou v oblasti bedier.

Nezameniteľným, charakteristickým zna
kom plemena je jeho ľahký, vzdušný 
a  plynulý pohyb bez známok akejkoľvek 
námahy.

Osrsteniejeveľmihusté.Kryciasrsťjerov
ná, na dotyk tvrdá, podsada mäkká, huňa
tá.Natvárijepriliehavá,krátkasrsť.Srsť
na špičkách uší je krátka a hladká, sme
rom k nasadeniu ucha srsti pribúda. Na 
zadnej strane predných končatín má zá
stavy (strapce). Zadné končatiny nad pä
tami sú bohato osrstené, od piat nadol je 
krátkasrsť.Chvostjebohatoosrstený.

Štandard FCI uznáva 3 sfarbenia: zla
tú, trikolór a bluemerle. Všetky vymeno
vané farbybymalimaťpre kólie typické
biele znaky. Obvyklá je biela kresba s úpl
ným, alebo čiastočným golierom, bielou 
hruďou,sbielymiznakminakončatinách
a labkách, s bielou špičkou chvosta. Na 
tvárianačelemôžebyťlysinka.

MVDr. Stanislava ZUBRICKÁ 
chovateľská stanica Zelené tuje,  

www.zelenetuje.sk

Pasenie s kóliou

MVDr. Stanislava ZUBRICKÁ 
Dlhoročná chovateľka kólie dlhosrstej, 
poradkyňa chovu kólií,  
veterinárna lekárka

 Pes a Mačka 5/ 2013 11

PROFIL PLEMENA




