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louhosrsté kolie jsou v‰echno
moÏné jen ne ãtyfinohé modelky
s bohatou nádhernou srstí. Pfie-

kypují energií, k smrti rády skotaãí
a dovádûjí s ostatními psy a jsou ideální-
mi psy pro v‰echny myslitelné druhy
kynologick˘ch sportÛ pro voln˘ ãas.
Práce na stopû, agility nebo psí frisbee?
Tito dlouhosrstí krasavci se pustí do kaÏ-
dé ãinnosti s ohromnou chutí.
Nelze pochybovat o tom, Ïe to byl
v neposlední fiadû seriál o Lassii, kterému
milovníci dlouhosrst˘ch kolií vdûãí za
pochybnou povûst tohoto plemene.
Dech beroucí dobrodruÏství tohoto nad-
pfiirozenû inteligentního filmového psa,
kterého mimochodem ztûlesnilo nûkolik
rÛzn˘ch psÛ, se pfiiãinila o to, Ïe dlouho-
srsté kolie se pfiedev‰ím v 60. a 70. letech
staly módním psem ãíslo jedna. To
ov‰em u‰kodilo tomuto kdysi tak v˘kon-
nému plemeni, jehoÏ pÛvod je tfieba hle-
dat v prostfiedí skotsk˘ch chovatelÛ
a pastevcÛ ovcí. A najednou sedûl tento
nav˘sost inteligentní pes, jehoÏ oblasti
vyuÏití jsou neuvûfiitelnû v‰estranné, na
vykartáãovan˘ch persk˘ch kobercích
a byl prohlá‰en za módní symbol.
Naãesan˘ a naparfémovan˘ byl chován
v rozporu s pÛvodními chovatelsk˘mi

cíli, coÏ mûlo katastrofální dÛsledky pro
povahu tohoto pracovitého plemene.

Kormidlo se otoãilo
Na‰tûstí zdaleka ne v‰ichni chovatelé se
pustili do chovu dlouhosrst˘ch kolií, kte-
ré se staly módním kultem, tfiebaÏe tato
cesta slibovala velké zisky. Nûktefií chova-
telé zÛstali vûrni sv˘m star˘m zásadám
a chovali i nadále psy, u nichÏ se ruku
v ruce snoubí zdraví, pevnost povahy,
v˘konnost a krása. Kdyby neexistovali,
ostatní lidé by toto nádherné plemeno
nepochybnû zavedli do zkázy.
Odpovûdnost a víra ve staré inteligentní
plemeno nakonec obrátily kormidlo
správn˘m smûrem. Kolie je domácí a ro-
dinn˘ pes, jakého si mÛÏeme jen pfiát.
Patfií nepochybnû k nejvûrnûj‰ím a nejin-
teligentnûj‰ím plemenÛm psÛ. Ztûles-
Àuje krásu a eleganci.

Zrcadlo, zrcadlo, fiekni mi…
A jak je to s péãí o srst? Podíváte-li se na
bohatou a dlouhou srst, dovedete si
pfiedstavit práci, která se za péãí o srst
skr˘vá? Není to ani zdaleka tak zlé. Bylo

by sice pfiehnané tvrdit, Ïe dlouhosrstá
kolie nepotfiebuje Ïádnou péãi, ale kaÏdo-
denní intenzivní péãe není vÛbec nutná,
ba dokonce by mohla srsti i u‰kodit.
Psy postaãí jednou t˘dnû dÛkladnû vykar-
táãovat a srst uãesat hfiebeny, které mají
otáãecí zuby. Otáãení zubÛ brání tomu,
aby hfieben v srsti uvízl. Pfiíli‰ intenzivní
a ãastá péãe je nevhodná, protoÏe mÛÏe-
te vytrhat podsadu. A to se nepfiíznivû
projeví na objemu srsti. Staãí, kdyÏ dlou-
hosrstou kolii kaÏd˘ch 14 dní dÛkladnû
vykartáãujete a dbáte na to, aby jí srst
nezplstnatûla, k ãemuÏ mívá srst nûkdy
sklony za u‰ima nebo na bûzích. Dlouhá
srst svádí fiadu majitelÛ psÛ k tomu, aby
svá zvífiata kartáãovali pfiíli‰ ãasto.
V̆ sledek je jasn˘: vyãesané kolie s lesklou,
ale skromnou srstí. HuÀatá podsada, kte-
rá byla u tûchto psÛ vykartáãována,
poskytuje psÛm navíc dÛleÏitou ochranu
proti chladu a vlhkost, a proto ji psi
potfiebují a musí jim zÛstat zachována.
Komu by se v‰ak zdála pfiíli‰ nároãná
i tato péãe, mûl by se radûji rozhodnout
pro nûkterou z krátkosrst˘ch kolií. Ty
samozfiejmû existují také.
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Dlouhosrstá kolie
Pro spousty milovníkÛ psÛ je ztûlesnûním v˘stavního psa, kter˘ se prezentuje
ve v˘stavních kruzích podobn˘ manek˘nkám. „Hloup˘ a krásn ,̆“ tvrdí zlí
jazykové. „Slabá povaha,“ ‰tiplavû tvrdí jiní. To je v‰echno nesmysl!
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Díky vyslovenû pfiátelskému
vztahu k dûtem jsou kolie
ideálními rodinn˘mi psy

Fo
to

 M
in

er
va

SP 03/06 18-22 Kolie  13.2.2006 17:21  Stránka 19



Ovãáck˘ a sedláck˘ pes
Jakkoliv mohou dnes dlouhosrsté kolie
vypadat vzne‰enû, tak pevnû zakofienûná
v pÛdû je jejich minulost. PÛvodnû byly
tyto krásné kolie oznaãovány jako Rough
Coated Collies (drsnosrsté kolie) a praco-
valy jako ovãáãtí nebo sedláãtí psi. Jejich
pracovní elán a nad‰ení byly legendární.
„Bez sv˘ch kolií by ovãáci ve skotsk˘ch

horách vÛbec nepfieÏili. K tomu, aby
zastali práci jediného psa, bylo tfieba dva-
ceti lidí. Pes je skuteãnû chlebodárcem
celé rodiny, a pfiitom se musí spokojit
s kaÏd˘m mal˘m soustem, které pro nûj
odpadne. Kolie se vÏdy vûrnû drÏela po
boku svého pána a neodradil ji ani hlad,
ani námaha, ani to nejhor‰í zacházení.
Svého pána vûrnû následovala kaÏdou
námahou i nouzí, aniÏ by si stûÏovala,"
napsal fundovan˘ kynolog Youat v roce
1845. Îe se z kolie jednou stane vyhledá-
van˘ v˘stavní pes, by urãitû ani neuvûfiil.

V˘stavní kariéra 
O rozruch na v˘stavû psÛ se poprvé po-
staraly kolie v roce 1860, kdyÏ na v˘stavû
v Newcastle on Tyne byly poprvé pfiipu‰-
tûni do kruhÛ nejen pointfii a setfii, ale
také ovãáãtí a pasteveãtí psi. První cenu
tehdy vyhrála fenka kolie, která byla ozna-
ãována jako pure scotch bitch – ãisto-
krevná skotská fena. Skuteãné pozdviÏení
v‰ak vzbudilo toto plemeno aÏ o jedenáct

let pozdûji, kdyÏ psi Old Mec a Old
Cockie bojovali na v˘stavû Birmingham
Dog Show o vysoce cenûn˘ titul. Roz-
hodãí povaÏovali za lep‰í kolii psa Old
Mec, zatímco publikum favorizovalo Old
Cockie. Old Mec pak vyhrál i pfies protes-
ty divákÛ. Jeho sláva v‰ak trvala jen jeden
rok. Tehdy lidé proti nûmu postavili zno-
vu psa Old Cockie (tentokrát ov‰em pod
jin˘m jménem) a ten rychle vyhrál celou
v˘stavu. Je‰tû dnes je povaÏován za jeden
ze sloupÛ, o kter˘ se opírá chov kolií.

Královská vá‰eÀ
Nehledû na psa Old Cockie tu byly dal‰í
faktory, které znaãnû pomohly popularitû
kolií. Královna Viktorie se ukázala jako
vá‰nivá milovnice a obdivovatelka tohoto
plemene a sama chovala vût‰í poãet kolií.
„V královsk˘ch archivech se na‰ly zázna-
my ze psincÛ ve Windsor Parku. V roce
1844 se tyto záznamy zmiÀují o psovi
Brucem jakoÏto o Highland Sheep Dog
(ovãáck˘ pes z vysoãiny). Královna ho
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dostala od hrabûnky of Summore. V roce
1846 je fieã o druhém psovi jménem

Bruce. O tfii roky pozdûji pak je to Noble
a Ferry jakoÏto dar lorda Roseberga.
V roce 1888 vlastnila královna opût psa
Noble. Toho ve svém dopisu královi
Jifiímu V. popisuje jako krásného psa vel-
mi podobného svému dûdovi, jen trochu
men‰ího,“ tvrdí Hans Räber ve své encyk-
lopedii plemen psÛ.

Silné ceny, slabé povahy
Díky královskému zájmu a nad‰ení se za-
ãal trh s koliemi prudce rozvíjet. Na po-
ãátku 20. století dosahovaly ceny nûkte-
r˘ch psÛ tohoto plemene závratn˘ch
v˘‰ek. To se na chovu neprojevilo nijak
pfiíznivû. Nejkrásnûj‰í psi se nezfiídka vy-
znaãovali plachou povahou a ‰patnû se
prezentovali na v˘stavách. O nûkolik de-
sítek let pozdûji je‰tû zhor‰il tento pováÏ-
liv˘ v˘voj shon a zájem kolem Lassie 
– hvûzdy filmového plátna a televize.
Dnes kladou seriózní chovatelé nejvût‰í
dÛraz na pevnost povahy. Nejvy‰‰ím cho-
vatelsk˘m cílem je vyváÏená kombinace

zdraví, v˘konnosti a krásy. Jednostran-
nost se totiÏ je‰tû nikdy nevyplatila.

Kolie v USA
Kolie jsou vyslovenû oblíbené – a to nepla-
tí jen v Evropû. Velké mnoÏství horliv˘ch
pfiíznivcÛ mají i ve Spojen˘ch státech.
KoneckoncÛ i tam je historie chovu kolií
zajímavá. Poté, co se chov kolií po dlouhá
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Standard krátce
â. STANDARDU FCI: 156
CELKOV¯ VZHLED: 
Krásn˘ pes vyzafiující klidnou
dÛstojnost. PÛsobí celkovû
harmonick˘m dojmem s dokonale
navzájem sladûn˘mi proporcemi.
POVAHA: Pfiátelská, 
siln˘ch nervÛ, neagresivní
BARVY: Sobolí zbarvení s bílou,
trikolorní a blue merle
OSRSTùNÍ: Velmi husté, hladká 
krycí srst je na omak tvrdá; 
mûkká, huÀatá podsada, 
bohatá hfiíva a límec; maska 
a obliãej – hladká a krátká srst.
VELIKOST: Psi – 56 aÏ 61 centimetrÛ
kohoutkové v˘‰ky; feny – 51 aÏ 56
centimetrÛ kohoutkové v˘‰ky
PRÒMùRN¯ VùK: 13 aÏ 14 let

Spousty lidí si stále pfieje, aby jejich
kolie vypadala jako filmov˘ pes Lassie
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KdyÏ toto rozpustilé
kvarteto popustí uzdu své
energii, nic je nezastaví
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léta soustfiedil v Anglii a rostoucí poptáv-
ku za velkou louÏí uspokojovali chovatelé
ze zemû pÛvodu plemene, ve 20. letech 20.
století se ameriãtí chovatelé kolií osamo-
statnili. Byli uÏ tak dobfií, Ïe dokázali se
sv˘mi zvífiaty dosahovat Ïádoucích úspû-
chÛ. Stejnû dobré jako angliãtí psi v‰ak
tyto kolie nebyly je‰tû dlouho. Na v˘sta-
vách byla zfiízena samostatná tfiída pro
psy odchované v Americe. Jinak by vedle
anglické konkurence Ïalostnû ztroskotali.
Pro americké kolie existuje vlastní stan-
dard, kter˘ se od anglického li‰í pfiede-
v‰ím ve velikosti psa. Americké kolie smû-
jí b˘t o nûkolik centimetrÛ vût‰í neÏ

evropské. Dal‰í markantní rozdíl je, Ïe
americk˘ standard pfiipou‰tí bílé kolie
s barevnou hlavou. Ameriãané rádi vidí
i takzvané Sable Merles, které pocházejí
z kolií se sobolím a merle zbarvením.
Americké kolie byly ve 20. století nadá-
le pro‰lechÈovány, zatímco na evrop-
sk˘ chov dvakrát tvrdû dopadly násled-
ky svûtov˘ch válek. Obnova plemene
byla velmi obtíÏná, ale nakonec mimo-
fiádnû úspû‰ná. 

Skvûl˘ rodinn˘ pes
Dlouhosrsté kolie se dnes prezentují jako
v‰estranní rodinní psi, ktefií mimofiádnû

dobfie vycházejí s dûtmi. Jejich hravost
a radost z pohybu jim zÛstávají zachová-
ny ãasto aÏ do vysokého vûku a jejich
majitelé z nich mají radost 13 aÏ 14 let.
Sociální chování kolií by ani nemohlo b˘t
lep‰í a jejich snadná v˘chova zaruãuje, Ïe
jsou vhodn˘mi psy i pro zaãáteãníky.
PfiizpÛsobivost, nesmírná oddanost a vy-
slovenû tûsn˘ vztah k rodinû – to jsou
vlastnosti, kter˘mi si kolie podrobily srd-
ce mnoha lidí. Kdo je rád aktivní, ten
v kolii najde energií nabitého partnera:
ovãácké práce, práce na stopû, agility i zá-
chranáfiství, to v‰echno má toto dlouho-
srsté klubko energie v krvi. Met
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