
J ej pôvod nie je celkom známy, 
ale má sa za to, že toto plemeno 

bolo vyšľachtené v  Škótskej vysočine 
pastiermi a  využívané na prácu s  ov‑
cami. Na rozdiel od pastierskych stráž‑
nych psov, kólia bola vždy v  úzkom 
kontakte s  pastierom a  mala privilé‑
gium často spávať v dome, nie v maš‑
tali s ovcami. Boli to veľmi vážené a ce‑
nené psy a pre svoju eleganciu, krásu 
a  dôstojnosť im často bolo dovolené 
vstúpiť i tam, kde iné psy nesmeli.

O popularitu a rozvoj plemena sa veľ‑
mi zaslúžila britská kráľovná Viktó‑
ria, ktorá nimi bola očarená a  v  svo‑
jich nádherných veľkých „kráľovských 
psincoch“ mala veľmi početný a  kva‑
litný chov. Avšak medzi bežnými ľud‑
mi sa toto plemeno v modernej dobe 
stalo populárne až vďaka  sfilmovaniu 
knihy od Erika Knighta „Lassie sa 
 vracia“, ktorá spustila doslova „boom 
 kólií“. Toto plemeno si zamilovali ľu‑
dia po celom svete a stalo sa obľúbe‑
ným spoločníkom ľudí a univerzálnym 
 plemenom na rôzne aktivity. 

Aj keď sa postupne prestala využívať 
po pracovnej stránke, svoje pracovné 
vlohy a  vysokú inteligenciu si vo veľ‑
kej miere zachovala i doteraz, čo v sú‑
časnej dobe využívajú majitelia najmä 
v  športových kynologických aktivi‑
tách. V podstate sa za tie roky cenené 
vlastnosti kólií vôbec nezmenili, stále 

ide o  vysoko inteligentné, veľmi vní‑
mavé a empatické zviera, s veľkou fy‑
zickou výdržou a oddanosťou ku svo‑
jej rodine.

Ich exteriér sa vývojom, tak ako u väč‑
šiny plemien, troška menil, až do 
dnešnej podoby. A v podstate stále sa 
postupne mení, jemne, v  rámci štan‑
dardu — pretože každý chovateľ si 
môže štandard vysvetliť trošku inak, 
a tak zvoliť v chove tú svoju „ správnu“ 
cestu. Zo začiatku boli kólie skôr 
menšieho vzrastu, s  kratším a  širším 
pyskom a menej ušľachtilou hrubšou 
hlavou, podobné možno súčasným 
austrálskym ovčiakom. Pre zvýšenie 
elegancie hlavy sa údajne prišľachtil 
barzoj a dlhším nohám pomohlo pri‑
šľachtenie írskeho setra. Po exterié‑
rovom ustálení plemena v  roku 1881 
dostali svoj prvý, oficiálny štandard. 
Rokmi sa chovatelia  snažili  eliminovať 

Škótsky ovčiak
Že škótsky ovčiak dlhosrstý, 

známejší pod zaužívaným 

menom kólia dlhosrstá, 

alebo „Lassie“,  

je jedným z najkrajších 

a najelegantnejších plemien 

v psej ríši, to bude so mnou 

isto súhlasiť takmer každý.

Nádherný letný výlet do lomu Rudabanya v Maďarsku.
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chyby plemena a  stabilizovať ho do 
súčasnej podoby tak, ako ho poznáme 
dnes. U mnohých plemien sa šľachte‑
nie v  modernej dobe vymklo spod 
kontroly, ale u  kólií sa tak našťastie 
nestalo. I keď aj v súčasnej dobe vidí‑
me „jemné problémy“ prílišneho hna‑
nia sa za krásou exteriéru (extrémne 
množstvo srsti, príliš výrazné čelové 
oblasti hlavy, tzv. čau‑čau hlavy, skra‑
covanie tela, výšky a  s  tým súvisiacia 
aj nesprávna mechanika pohybu, atď., 
atď.), ale v  podstate sú tieto veci len 
otázkou vkusu, a nie nejakej zdravot‑
nej exteriérovej prekážky plemena. 
Štandard uznáva tri sfarbenia kólií — 
zlatú, trikolórnu a blue‑merle a každé 
z  týchto sfarbení má svoje obrovské 
čaro a  aj fanúšikov. K  najpopulárnej‑
ším, ale určite patrí zlatá kólia.

Práve povaha kólie je to, prečo sa väč‑
šina ľudí do nej tak bezhlavo zamilu‑
je. A je to aj môj prípad. Samozrejme, 
nebudeme si klamať, jej exteriér očarí 
naozaj skoro každého, ale ak ju človek 
spozná, zistí, že kólia určite nie je pes 
pre každého, a  nie s  každým by bola 
aj ona šťastná. Kólia pri sebe potre‑
buje pána presne ako je ona — citli‑
vý, jemný človek, empatický, vnímavý, 
bez sklonov k  hrubému zaobchádza‑
niu. Kólia je pes, ktorý žije v „rozpráv‑
kovom svete“, ktorý je dokonalý. Ne‑
chápe, ak sa okolo nej dejú zlé veci, 
krik, hluk, alebo bitka. Takéto prostre‑
die alebo zaobchádzanie ju vie veľ‑
mi rýchlo zlomiť alebo vyľakať.  Kólia 
je nežný a jemný pes, vždy dobre na‑
ladený a  pripravený rozdávať lásku 
a  tešiť sa spoločným aktivitám. Svo‑
ju rodinu miluje viac, než čokoľvek 
iné a  urobí pre ňu všetko. K  cudzím 
je priateľská, ale ako hovorievame my 
„kóliari“ — má „radar“ na ľudí a sama 
sa rozhoduje, koho prijme a koho nie. 
Vie byť aj ochranárska, ale len tak „po 
kóliovsky“ — teda nebojácne obšteká, 
upozorní, prípadne vie uštedriť riadny 
štípanec do zadku. Agresia je u  nich 
neprípustná a  vlastne … oni to ani 
veľmi nevedia. Avšak z vlastnej skúse‑
nosti viem, že do dvora, kde stráži ne‑
bojácna kólia, vám zlodej určite nevle‑
zie. Jej prenikavý štekot je lepší ako 
alarm. Kólia svoju rodinu miluje a  je 
prirodzene poslušná, rešpektuje prí‑
kazy aj bez prísnej výchovy, nasleduje 

pána a nemá potrebu loviť, a preto je 
naozaj vhodná aj pre začiatočníkov, či 
starších ľudí. A úplne ideálna je do ro‑
dín s deťmi, kde dokáže byť tá najlep‑
šia a najjemnejšia „psia pestúnka“ pre 
vaše deti.

Často sa ma ľudia pýtajú, či kólia 
zvládne to alebo to… ja odpovedám 
(a pri kólii to platí veľmi presne) — ako 
si vychováte, tak máte. Kólia je nao‑
zaj pes tvárny ako plastelína a  doká‑
že byť spokojný gaučák, rýchly agili‑
ťák, alebo obratný horský pes. Všetko 
to má len jednu podmienku — musí 
mať lásku a pozornosť pána a ona pre 
vás urobí čokoľvek. Určite to však nie 
je pes „na istotku“ pre vrcholové špor‑
ty či náročných psovodov. Hyperakti‑
vita je jej cudzia. Kólia je niekedy skôr 

„ éterickou bytosťou“ než psom — má 
svoje nálady, nenálady a  keď sa jej 
prosto nechce, hodí sa pod najbliž‑
ší strom, elegantne preloží jednu lab‑
ku cez druhú… pozrie sa na vás tým 
svojim múdrym veľavravným pohľa‑
dom: „Tak toto si rob sám, tu so mnou 
nerátaj, to nie je pre psa ako som ja.“ 
A možno práve to je tá vec, čo na nich 
milujem najviac, tú ich špeciálnu vlast‑
nosť nadhľadu, ktorá ich robí niekedy 
viac „človekom“ ako psom.

Vďaka svojej oddanosti pánovi je kólia 
veľmi vhodný pes na spolužitie s člo‑
vekom. V  byte netrpí, práve naopak, 
majitelia, ktorí majú kólie v rodinných 
domoch vám potvrdia, že aj napriek 
tomu, že má pes na výber, radšej bu‑
de ohrievať vaše nohy pri gauči, ako 

Kólie a sneh, dokonalá kombinácia. S mojimi parťákmi zimu milujeme!

S mojim turistickým parťákom Petrom sme so psami zdolali už väčšinu tatranských štítov.  
Vrcholová fotka je zo štítu Bystrá, Západné Tatry (2 248 m n. m.).
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S kóliami na vrchu Skalisko — Volovec (1 293 m n.m).
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behať bezprízorne po dvore. Kólia je 
spoločenský pes, a  preto si cení člo‑
veka viac, ako áre na dvore. Viac ocení 
pravidelné prechádzky, lebo je veľmi 
zvedavá a  má rada pohyb. Samozrej‑
me, kólia je vhodná na celoročný po‑
byt vonku, nakoľko jej hrubá hustá 
srsť ju ochráni pred nepriazňou chlad‑
ného, ale aj horúceho počasia a záro‑
veň vďaka tomu, že nepĺzne celoroč‑
ne a jej chlpy sa veľmi dobre upratujú, 
je výborný a čistý spoločník aj na po‑
byt v  byte. Starostlivosť o  jej srsť nie 
je vôbec náročná, vyžaduje však pra‑
videlnosť, aby sa predišlo jej zanedba‑
niu. Pravidelnosťou sa však myslí pre‑
česanie raz za pár dní, či týždňov, a nie 
denno‑denná údržba. Samočistiaca 
schopnosť srsti a jej drsná štruktúra sa 
postarajú o  večne čistý a  voňavý ko‑
žuch aj bez pravidelného kúpania.

Chov kólií na Slovensku je už 50 rokov 
riadený slovenským Klubom chovate‑
ľov kólií a šeltií (poz. do roku 1969 pod 
celoštátny československý klub so síd‑
lom v Prahe). Klub združuje tri pleme‑
ná — kóliu dlhosrstú, kóliu krátkosrs‑
tú a šeltiu. Momentálne má okolo 100 
členov a  jeho cieľom je podpora ple‑
mien a  chovu na Slovensku. Organi‑
zuje  2 klubové výstavy ročne, kde si 
pozýva zvyčajne zahraničných špe‑
cialistov na plemeno a ide o význam‑
né kynologické akcie s  veľmi boha‑
tou účasťou (cez 100 psov), ktoré sú 
známe veľmi dobrou a priateľskou at‑
mosférou. Klub každoročne vydáva aj 
informačný spravodaj plný zaujúma‑
vých článkov, rozhovorov s  chovateľ‑
mi a ročnými štatistikami o našich ple‑
menách. Stará sa o spokojnosť členov 
a jeho prvoradou ambíciou je byť ná‑

pomocný. Vo výbore klubu sú dlho‑
roční chovatelia a  milovníci pleme‑
na a ich snahou je čo najviac zveladiť 
a spopularizovať naše drahé plemená. 
Úzko spolupracuje aj s  Úniou Kyno‑
logických klubov, ktorá je začlenená 
pod Slovenskú kynologickú jednotu.

Moja láska ku kóliám sa datuje v pod‑
state už od môjho detstva. Nepamä‑
tám sa na presné okolnosti toho, čo 
spôsobilo, že som sa zamilovala prá‑
ve do kólie (asi to bol prosto OSUD), 
ale veľmi intenzívnu spomienku mám 
práve na obdobie z prvého stupňa zá‑
kladnej školy. Písal sa rok 1994 a rodi‑
na môjho spolužiaka zo školy si kúpila 
nádherné šteniatko kólie. Bol to pre‑
krásny, zlato‑mahagónový psík „ANDY 
Vlčie Pole“ a navždy zmenil môj život. 
Nikdy nezabudnem na tú nefalšovanú 
detskú závisť, ktorá mnou vtedy lom‑
covala, keď som kamaráta videla be‑
hať po vonku so svojim šteniatkom. 
Trhalo ma z  kože, pretože zhodou 
okolností sme sa my dvaja vtedy 
„ nekamarátili“, a  tak som nemohla 
s jeho šteniatkom behať po vonku i ja. 
Uprednostnil radšej svoju susedku, za 
čo by som jej v tej dobe „vytrhala vla‑
sy“. O  pár rokov neskôr, na strednej 
škole sme si s  kamarátom našli opäť 
cesty k sebe, a tak som ich vždy rada 
stretávala v našom lese a Andyho po‑
hladila. Medzitým som pravidelne pí‑
lila uši rodičom o  vlastnej kólii. Taká 
alebo onaká, zlatá či ružová, ani papie‑
rová byť nemusí, hlavne, že bude kó‑
lia! Trvalo to celé roky, no rodičia boli 
neoblomní: „My psa do bytu nechce‑
me!“. Teraz som im za to veľmi vďač‑
ná. Za tie roky som dozrela, ujasnila 
si, akého psíka chcem, medzičasom sa 
i  bezhlavo zamilovala do blue‑merle 

Moja skvelá štvorka, Yaless Blue kólie — na výlete v Maďarsku.

Grace (vpravo) a jej vnučka Ginka (vľavo) pri jazere na výlete vo Fínsku.

Dexter — šikovný agility pretekár. Na parkúre sa cíti 
ako ryba vo vode.
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sfarbenia… a po návšteve niekoľkých 
výstav na Slovensku i v Česku som sa 
rozhodla, že určite nepodporím ne‑
zodpovedných chovateľov, tzv. mno‑
žiteľov, ale počkám a  našetrím si na 
svoju vlastnú „papierovú kóliu“ a zme‑
níme spoločne celý svet!

Ďalšia veľmi silná spomienka je na 
obdobie okolo roku 2002,  kedy 
som prvýkrát na vlastné oči videla 
blue‑merle kóliu. Doma, na otcovom 
počítači, pripájajúc sa 5  minút mo‑
demom na „pra‑internet“ som si pre‑
zerala prvé stránky kólií a  prv pre‑
hliadala toto sfarbenie. Ale potom to 
náhle prišlo… a ja som tomuto „ples‑
nivému sfarbeniu“ osudovo prepad‑
la. Vidieť naživo blue‑merle kóliu sa mi 
však nepodarilo. Na Slovensku ich to‑
ho času bolo naozaj ako šafránu. Pre‑
to nikdy nezabudnem na ten pamät‑
ný deň, kedy som zbadala na našom 
sídlisku mladú zlatú kóliu, sprevádza‑
nú nádherným odrasteným blue‑mer‑
le šteniatkom psíka. Tak veľmi som 
chcela utekať za tou pani a  poprosiť 
ju o  pohladenie jej psíkov a  mať mi‑
lión zvedavých otázok, ale ostala som 
len stáť v  nemom úžase a  otvorený‑
mi ústami. Ako som sa neskôr dozve‑
dela, bol to psík „ Koral Z  Grojeckich 
Łąk“ (2001 — 2012) a  patril teraz už 
mojim blízkym priateľom, rodine Mi‑
hókovej. A paradoxne, miesto po Ko‑
ralovej smrti neskôr zaujal v  ich rodi‑
ne môj vlastný odchov, blue‑merle 
psík „Bvlgari Yaless Blue“, zvaný Be‑
be. Roky čakania na vlastného psíka 
som trávila vytváraním infoportálu 
kóliách, zbieraním článkov, prezera‑
ním stránok a  rodokmeňov a  v  pod‑
state som sa tým prirodzene a nenú‑
tene vzdelávala o plemene. Môj sen sa 
stal skutočnosťou až na vysokej ško‑
le a  v  roku 2007 som si importovala 
z maďarskej chovateľskej stanice svo‑
ju prvú kóliu, úžasnú „Jašku“, oficiál‑
nym menom „Rineweld Zaria The Prin‑
cess“ (2007 — 2011). A  tým dňom sa 
mi zmenil celý život!

S príchodom Jašky do našej rodiny sa 
mi veľmi rýchlo začal otvárať bohatý 
kynologický svet. Ochutnali sme svet 
výstav, čaro výcviku, športov, turisti‑
ky… Moji rodičia si Jašku od prvej se‑
kundy zamilovali ako „ďalšiu  dcéru“ 

a hneď zabudli na predsudky „pes do 
bytu nepatrí“. A  vďaka mojim skúse‑
nostiam s počítačom a výrobou inter‑
netových stránok som sa  doslova a do 
písmena ako „slepé kura ku  zrnu“ do‑
stala aj do funkcie tajomníčky Klu‑
bu chovateľov kólií a šeltií,  najprv ako 
webmaster klubového webu — v  ro‑
ku 2008 a  neskôr v  roku 2010 ako 
náhradná tajomníčka po odstúpe‑
ní mojej kolegynky Jany Čavajdovej 
z funkcie. Od roku 2011 som bola člen‑
skou schôdzou zvolená do funkcie už 
oficiálne a  odvtedy v  nej bez zmeny 
s  dôverou našich členov, pôsobím až 

doteraz. V tých časoch som  bola mla‑
dá, neskúsená a nadšená zmeniť celý 
svet… Za tie roky sa mnoho zmenilo, 
pribudli skúsenosti, boli lepšie aj hor‑
šie časy, ale to, čo mi za tie roky ostalo 
(okrem mladosti, samozrejme, haha) 
je stále veľké nadšenie a radosť práce 
s plemenom, pre klub a pre ľudí. Funk‑
cia je to náročná, stála ma stovky ho‑
dín práce, nervov a „života“… ale je vo 
mne práve tým zapísaná tak silne a hl‑
boko, že verím, že naši členovia budú 
mať vo mne dôveru aj naďalej a že sa 
moja práca zapíše do histórie nášho 
klubu.

Moji trikolóri: Ginka a Dexter — so svojimi medailami z agility pretekov.

Yaless Blue kólie, zľava Ginka, Dexter, Jaylin a Grace.
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Mojim mottom je „rob veci perfektne 
alebo ich nerob vôbec“ a to platí nie‑
len vo funkcii, ktorú pre klub vykoná‑
vam, ale najmä v  chove. Vďaka neza‑
budnuteľnej Jaške, mojej prvej kólii, 
s  ktorou som sa musela rozlúčiť prí‑
liš skoro, sa vyformoval aj môj pohľad 
na budúci chov. Vo veku 4,5 roka ma 
Jaška opustila, kvôli vrodenej genetic‑
kej chybe a jej smrťou sa mi zrútil do‑
slova celý svet. Bolo to pre mňa ťaž‑
ké obdobie, nechápala som, prečo sa 
to stalo práve mne, ale postupom ča‑
su som pochopila, že naozaj platí, že 
„všetko zlé je na niečo dobré“. Vďa‑
ka tejto skúsenosti som sa rozhodla, 
že zdravie bude vždy na prvom mies‑
te v mojom chovateľskom programe. 
V  roku 2012, pár mesiacov po smrti 
Jašky som si domov priniesla nádher‑
né, veselé šteniatko, domácim meno 
Grace (Ch. Grace Kelly Blues du Clos 
de  Seawind) — šibalskú blue‑mer‑
le sučku z  Francúzska, s  výnimočnou 
a  osobitou povahou a  voľnomyšlien‑
kárskym pohľadom na svet. Jej neuve‑
riteľné exteriérové a povahové kvality 
boli základom pre môj vytúžený vlast‑
ný chov. Je to tá najväčšia psia osob‑
nosť, akú som kedy mala možnosť 
spoznať a som rada, že práve ona po‑
ložila základný kameň môjho chovu. 
Dnes okrem nej samotnej, mám do‑
ma jej dve deti — a jednu vnučku a sú 
to pre mňa tie najväčšie poklady. Jej 
blue‑merle dcéra Jaylin (All I Want is 
You Yaless Blue), trikolórny syn Dexter 
(Amadeus Mozart Yaless Blue) a triko‑
lórna vnučka Ginka (Billie Jean Yaless 
Blue) tvoria moju psiu rodinu, ktorú 
by som nemenila naozaj na nič na sve‑
te. V čase písania tohto článku mi ra‑
dosť robia aj jej niekoľkotýždňové tri 
nádherné šteniatka z  jej druhého vr‑
hu. Moje štyri psíky, aj napriek tomu, 
že každý ma troška inú povahu, sú do‑
konalým príkladom kóliáckych pováh 
a som s nimi nesmierne spokojná. Ich 
vernosť, oddanosť, radosť zo života, 
nesmierna energia a  dobrota je vzo‑
rom aj pre môj život. S nimi sa človek 
nikdy nenudí a  vďaka nim som spo‑
znala aj mnoho priateľov.

Vo svojom chove sa snažím zachovať 
v plemene to, čo na ňom najviac milu‑
jem — aktívnu veselú povahu a krás‑
ny elegantný exteriér pravej škótskej 

kólie. Zároveň si uvedomujem, že tak 
ako každé plemeno, aj kólia má svo‑
je zdravotné problémy — a  aj na‑
priek tomu, že patrí medzi jedny z naj‑
zdravších a  najmenej prešľachtených 
plemien, tak by sme my, ako zodpo‑
vední chovatelia mali zdravie a pova‑
hu vždy brať v chove na prvé miesto 
a uprednostniť dokonca aj pred exte‑
riérom. Krásu je totiž použitím kvalit‑
ných línií ľahké získať a udrzať v cho‑
ve, ale na povahu a zdravie treba dbať 
a snažiť sa ho zlepšovať. A vždy je čo 
zlepšovať! Som veľmi rada, že v  tom‑
to nás na Slovensku podporuje aj náš 
klub, ktorý zvýhnodňuje svedomitých 

chovateľov a chovné jedince oceňuje 
vyššou triedou chovnosti, pokiaľ ma‑
jú absolvované zdravotné vyšetrenia 
základného charakteru (čiže vyšetre‑
nie očného pozadia a  vyšetrenie na 
dyspláziu bedrových kĺbov) — u  ve‑
terinárov, špecialistov. A tak sa okrem 
splnenia podmienok exterierových 
(na uchovnenie potrebuje člen  klubu 
 absolvovať 2 výstavy), dbá aj na splne‑
nie podmienok zdravotných. V mojom 
chove nerobím kompromisy a  cho‑
vám len na zdravých a vyšetrených je‑
dincoch a  vyberám im aj rovnakých 
partnerov. Všetky moje sučky sú za‑
radené do 1.  triedy chovnosti a  majú 

Náš vrh C — nar. 8.  12.  2018, zľava: Cassovia Baltic Sea, Clark Kent a Cmukynka Yaless Blue (vo veku 4 týždňov).

Môj odchov, psík Clark Kent Yaless Blue, vo veku 4 týždňov — už teraz vie, že bude výnimočný.
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všetky dostupné vyšetrenia predtým, 
ako sa na nich rozhodnem chovať. Prí‑
roda je mocná čarodejka, nikdy ne‑
vieme, čo nám „pripraví“, ale ako zod‑
povední chovatelia, ktorí príjímame 
veľkú zodpovednosť za bytosti, ktoré 
„vyrábame“, by sme mali túto činnosť 
vykonávať čo najlepšie, najsvedomi‑
tejšie a najsebakritickejšie. Zároveň aj 
záujemci o plemeno by mali toto vní‑
mať a  takýchto chovateľov podporo‑
vať, veľa sa pýtať, sledovať, v  akých 
podmienkach psíkovia žijú, aké sú re‑
ferencie na danú chovateľskú stanicu 
atď. Lebo v konečnom dôsledku práve 
oni budú tí, ktorí potencionálne mô‑
žu doplatiť na nezodpovednosť cho‑
vateľa.

Moji psíkovia sú pre mňa členovia ro‑
diny, žijú so mnou v dome s voľným 
prístupom na ktorýkoľvek gauč či pos‑
teľ. Venujeme sa mnohým aktivitám, 
športom a aj prezentácii na výstavách. 
Chodíme spolu na dovolenky, do prá‑
ce, do mesta, do prírody… a v podsta‑
te si veľmi užívam všestrannosť a ne‑
náročnosť tohto plemena v  bežnom 
živote. Sme malá, rodinná chovateľ‑
ská stanica, odchovávame len pre ra‑
dosť, vrhy máme len raz za čas a  sú 
dlhodobo premyslené a  plánované. 

Máme svoje zásady a chov je pre mňa 
len  bonus/poslanie — možnosť pode‑
liť sa so svojim šťastím, skrz šteniat‑
ka po mojich sučkách. Zo žartom ho‑
vorievam, že sme taká „mini‑výrobňa 
členov rodiny“. Na šteniatko od nás 
sa niekedy čaká dlhšie, kedže nie sme 
veľkochov. Z dôvodov, že so psíkmi ži‑
jeme aktívny život, sučky nakrývame 
len 2‑krát za ich život a robíme všetko 
pre to, aby sa im počas odchovu do‑
stalo tej najlepšej starostlivosti. Záu‑
jemci o šteniatko z „Yaless Blue“ si teda 
niekedy musia na vrh troška počkať, 
ale za odmenu dostanú okrem člena 
rodiny aj výborný chovateľský servis. 
Majiteľ šteniatka od nás sa v  podsta‑
te dostane do našej psej rodiny, kde 
sme si všetci nápomocní. Pretože prá‑
ve v „popredajnej starostlivosti“ vidím 
tú výsadu kúpy šteniatka od svedo‑
mitého chovateľa. Každého majite‑
ľa podľa mňa poteší odborná pomoc, 
podpora, skúsenosti, alebo len oby‑
čajný pokec o  našich psíkoch, rados‑
tiach a  starostiach. A  to by mala byť 
veľmi dôležitá súčasť práce chovate‑
ľa. Šteniatka u  nás vyrastajú v  dome, 
priamo s nami, sú pod neustálym do‑
zorom, stále su v  ľudskej prítomnos‑
ti, spávam pri nich po celú dobu náš‑
ho odchovu a snažím sa ich odovzdať 

 novým majiteľom čo najlepšie sociali‑
zované, kvalitne vykŕmené, vymazna‑
né a  pripravené na ich budúci život. 
Pretože to, čo chovateľ nedá šteniat‑
kam prvé týždne ich rastu a vývoja, to 
už často ani najsvedomitejší majiteľ 
 nedobehne.

S  mojimi psíkmi alebo odchovanca‑
mi sme zažili mnoho úspechov či už 
v  športe, alebo na výstavách, venu‑
jeme sa aktívne turistike, agility, ca‑
nicrossu, obedience, dogtrekkingu 
a  vlastne všetkému, čo nás napadne. 
Moje psíky majú ako jediné na Slo‑
vensku zložené oficiálne skúšky vlôh 
v  pasení a  tieto silné predispozície si 
vo svojej línii aj veľmi cením. Takisto sa 
mnoho našich odchovancov venuje 
rekreačne, alebo profesionálne canis‑
terapii. V podstate som zistila, že spo‑
mínané aktivity sú ako stvorené pre 
naše plemeno a veľmi ich to baví. Kó‑
lia je šikovný a všestranný psík a ak má 
takého i majiteľa, bude im to spolu vý‑
borne klapať vo všetkom, do čoho sa 
pustia.

Menovať výstavné úspechy, to nik‑
dy nebola moja obľúbená činnosť, aj 
keď ich moje sučky dosiahli mnoho, 
pre nás však doležitejšie, než zbierať 

All I Want is You Yaless Blue „Jaylin“ — najnežnejšia a najmúdrejšia kólia akú som kedy mala.
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tituly, je prezentácia nášho milované‑
ho plemena a aj to je dôvod, prečo sa 
vlastne výstav zúčastňujeme. Na poč‑
ty medailí a titulov sa časom pozabud‑
ne, ale zážitky, ktoré pri tom zažívame, 
tie ostanú v  spomienkach večne. Mi‑
lujeme cestovanie a precestovali sme 
už veľa krajín Európy. Nielen vďaka 
láske k  spoznávaniu krajín a  prírody, 
ale aj vďaka výstavám a  krytiam. Pre 
moje sučky vyberám vždy bez kom‑
promisov tých najlepších partnerov, 
a  neváham za nimi cestovať aj „na 
kraj sveta“. Chov by mal byt o obrov‑
skej vášni, a nie o sebadokazovaní si, 
či bezhlavom množení. Práve tieto úc‑
tyhodné ciele by nás, chovateľov, ma‑
li odlišovať od množiteľov. Vo svojom 
chove sa ako jediná na Slovensku špe‑
cializujem výlučne na chov blue‑mer‑
le a  trikolórneho sfarbenia a  snažím 
sa v chove zužitkovať roky štúdií, uče‑
nia sa a  aj skúseností s  týmito fareb‑
nými variantami. Pretože každý, kto 
plemenu rozumie, vie, že chov týchto 
farebných variant potrebuje viac pra‑
xe a kvôli zúženému genofondu je ná‑
ročnejší, ako chov zlatých kólií. Avšak 
skúseností pri počte odchovaných vr‑
hov ešte stále nemám tak veľa a preto 
myslím, že stále je čo sa učiť. Základom 
je však robiť veci s  láskou a pokorou, 

pretože  nevyspytateľosť prírody je to, 
čo nikdy  neobídeme, a preto musíme 
s ňou byť v pokornom priateľstve.

O  aktuálnych vrhoch a  o  jednot‑
livých psíkoch podrobne sa do‑
zviete na našej webovej stránke 

www.yalessblue.com a  zároveň vás 
pozývam nahliadnuť i na stránku náš‑
ho klubu chovateľov kólií a  šeltií na 
adrese www.koliaklub.sk. 

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ
Snímky: Ing. Peter Suvák

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ

Autorka je tajomníčkou Klubu chovateľov kólií a šeltií. Je majiteľkou chovateľskej stanice 
dlhosrstých kólií YALESS BLUE a dlhoročnou milovníčkou plemena. Vo voľnom čase 
sa aktívne venuje turistike a športom so svojimi psíkmi. Jej parťáci sú 4 dlhorsté kólie 
(sfarbenia blue-merle a trikolór) — zľava: Ginka, Jaylin, Grace a Dexter.

Moja úžasná zakladateľka chovu — Grace Kelly Blues du Clos de Seawind „Grace“ nar. 2011.
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