
vlá‰tû border kolie a austral‰tí
ovãáci jsou ãasto vychvalováni
jako ideální rodinní psi, údajnû

snadno vychovatelní a zcela bezproblé-
moví. Chovatelé ve snaze vyhovût tomu-
to image, a také aby uspokojili poptáv-
ku na trhu, spolu opakovanû spojují
zvífiata z takzvan˘ch v˘stavních linií,
které stále ménû disponují pÛvodními
vlastnostmi plemene.
Ale co to znamená ve skuteãnosti? Pokud
jsou zvífiata selektována pouze na základû
svého exteriéru, nejenom Ïe to po‰kozu-
je plemeno, ale nenávratnû dochází také
ke ztrátû pÛvodních pracovních schop-
ností. Momentálnû k tomu dochází u aus-
tralského ovãáka. Chovn˘ch linií, které by
byly schopny pracovat u stáda, stále ub˘-
vá. A border kolie je bohuÏel na nejlep‰í
cestû se „aussieho“ následovat. 

ZpÛsoby práce
ZpÛsob práce border kolie se odli‰uje od
zpÛsobu práce australského ovãáka. Tak
napfiíklad kdyÏ australsk˘ ovãák sleduje
stádo, stojí pfii tom na rozdíl od border
kolie vzpfiímenû. Border kolie se plo‰e

pfiikrãí k zemi a pfii tom stádo fixuje
pohledem. Australsk˘ ovãák vût‰inou
pracuje u koní nebo u dobytka, coÏ si
nezfiídka Ïádá vût‰í odvahu, protoÏe psi
musí dokázat postavit se tfieba b˘kovi
nebo pfiimût dobytek k pohybu vpfied
kontrolovan˘m kousáním do nohou.
Australsk˘ ovãák pracuje na rozdíl od
border kolie tûsnûji u stáda. Mnohem
ménû fixuje dobytek oãima nebo tak neãi-
ní vÛbec, ãastûji ‰tûká a pouÏívá zuby.

Povahové vlastnosti
Ovãáck˘ pes typu border kolie se vyzna-
ãuje zcela zvlá‰tními povahov˘mi rysy. 
„Borderka“ musí b˘t mimofiádnû ochotná
spolupracovat s ãlovûkem. Schopnost
nechat se kontrolovat na velké vzdále-
nosti vlastnû odporuje schopnosti velmi
samostatné práce. Pfiesto v sobû musí
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Ovčáci patří ke stádu
Existuje mnoho ovãáck˘ch plemen psÛ. Z tûch, která dodnes pracují u stád, jsou zfiejmû
nejznámûj‰í border kolie, austral‰tí ovãáci, austral‰tí honáãtí psi a kelpie. ZpÛsobem, jak˘m
pasou dobytek, se od sebe dost odli‰ují, protoÏe byla vytvofiena pro rÛzné okruhy úkolÛ.

Z

Border kolie
mají pasení
„v krvi“
a nesmírnû
je baví

Pasení je sekvencí loveckého chování
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border kolie obû tyto schopnosti spojo-
vat. Nemûla by spustit oko z dobytka, ale
pfiesto se nechat bez problémÛ odvolat.
Musí v sobû mít jistou tvrdost a extrémní
vytrvalost, ale v nûkter˘ch situacích musí
b˘t schopna reagovat s velk˘m jemnoci-
tem. A jednoho by si mûli b˘t majitelé
vûdomi: i pasení ovcí je pÛvodnû lovec-
kou sekvencí, a proto psi musí mít dosta-
teãnû vyvinut kofiistnick˘ pud. MoÏná

ãastûji neÏ u jin˘ch psích plemen se prá-
vû u tûchto inteligentních zvífiat mÛÏe
vyvinout problémové hysterické chování,
takÏe dobré vlohy zakrní a pes se stane
tyranem svého okolí.
Pfiirozenû dnes uÏ existuje mnoho border
kolií, které uÏ nedisponují v‰emi typick˘-
mi povahov˘mi vlastnostmi. Ale i jen ãást
zmiÀovan˘ch vlastností mÛÏe vést k vel-
k˘m problémÛm, pokud si ãlovûk pfiál
nekomplikovaného rodinného psa s mi-

nimálními poÏadavky. MÛÏe to dojít tak
daleko, Ïe vzdát se zvífiete, s nímÏ si maji-
telé nevûdí rady, ve prospûch nûkoho
povolanûj‰ího mÛÏe b˘t nakonec je‰tû
nejrozumnûj‰ím fie‰ením. Pokud uÏ jed-
nou máte pracovního ovãáckého psa, je
pro nûj ideální poskytnout mu moÏnost
pracovat u stáda. Touto prací bude sto-
procentnû a vhodnû vytíÏen.

Není to jen tak 
Pfiirozenû kaÏd˘ nemá moÏnost drÏet si
vlastní stádeãko ovcí. O to víc by si proto
v‰ichni zájemci mûli rozmyslet, zda je
skuteãnû vhodné pofiídit si tfieba zrovna
border kolii. V̆ cvik ovãáckého psa totiÏ
není zamûstnáním pro voln˘ ãas nevytí-
Ïen˘ch rodinn˘ch psÛ, které baví jen tak
prohánût jiná zvífiata. V popfiedí vÏdy
musí b˘t ohleduplné a ‰etrné zacházení
s ovcemi, dobytkem, husami a kachnami.
Tato zvífiata nejsou jen objekty tréninku,
ale Ïiv˘mi tvory se sv˘mi vlastními poÏa-
davky a nároky. 
I z toho dÛvodu musí pes ovládat základ-
ní poslu‰nost, aby ho bylo moÏno odloÏit
i na dálku a aby byl v kaÏdé situaci odvo-
lateln˘. V̆ cvik u stáda zpravidla zaãínáme
se psem, kterému je alespoÀ rok.
âasto sl˘cháme, Ïe ovãácké pudy border
kolií by se nemûly „probouzet“, pokud
psÛm nemÛÏeme nabídnout moÏnost
pracovat s dobytkem (podle hesla Co oãi
nevidí, to srdce nebolí). Není to tak úplnû
pravda, protoÏe genetick˘ potenciál
v sobû pes beztak má a bude se pokou‰et
ho nûjak˘m zpÛsobem uvolnit. Toto
prvotní rozhodnutí je jistû zapotfiebí zod-
povûdnû zváÏit. Pro v˘cvik hovofií ovûfie-
ná zku‰enost, Ïe majitel pfii práci lépe

porozumí vlastnostem své border kolie
a to i v pfiípadû, Ïe v˘cvik neprobíhá pra-
videlnû. Znám nûkolik majitelÛ border
kolií, ktefií se rozhodli jít cestou v˘cviku
ovãáckého psa a nakonec se sami stali
majiteli ovcí, protoÏe jim kontakt s dobyt-
kem pfiiná‰el velkou radost.

Trénink
Trénovat se ãasto zaãíná se sítí, aby byla
zvífiata zpoãátku chránûna pfied nekon-
trolovan˘mi ataky psa. Psi se uãí na povel
obíhat stádo zleva a zprava a také nechat
se v libovolné pozici zastavit a odloÏit.
Pfiípustnou vzdálenost mezi psem a stá-
dem musí cviãitel posuzovat individuálnû
a v pfiípadû potfieby psa musí korigovat.
Psi se v prÛbûhu v˘cviku neuãí jen pfiihá-
nût stádo k vÛdci, ale také hnát ho smû-
rem od ovãáka, rozdûlovat ho, oddûlovat
jednotlivá zvífiata a udrÏet je v klidu. Pro
kaÏdou akci se pes uãí speciální slovní
povel. Ty b˘vají tradiãnû v angliãtinû,
pozdûji se dávají signály ovãáckou pí‰Èal-
kou. V zemûdûlském provozu ‰etfií dobfie
vycviãení ovãáãtí psi ãas, enormnû uleh-
ãují práci a stávají se tak v˘znamn˘m hos-
podáfisk˘m faktorem. Privátní majitel
ovcí si mÛÏe svého koníãka nechat vy-
hodnotit na tzv. trails, coÏ jsou ovãácké
soutûÏe s rÛzn˘mi stupni obtíÏnosti. Pfii
soutûÏích se porovnávají schopnosti bor-
der kolií spolupracovat s ovãáky. Majitelé
se uãí správnû odhadovat reakce lidí
i psÛ, aby jim mohli dát ve vhodn˘ oka-
mÏik pfiesné pokyny. Dal‰ími dÛleÏit˘mi
aspekty jsou v˘mûna zku‰eností a rozdíl-
n˘ch tréninkov˘ch metod a také du‰evní
spfiíznûnost stejnû sm˘‰lejících lidí
a v˘mûna informací o chovn˘ch liniích.
Ovãácké soutûÏe pfiedvádûjí divákÛm, jak
jedineãní a speciální tito psi jsou, a pfii-
spívají k tomu, aby pracovní ovãácká ple-
mena mohla b˘t zachována ve své jedi-
neãnosti. K. Orthová

Border kolie v typickém pracovním
postoji: pfiikrãená k zemi dobytek
permanentnû fixuje pohledem

SVùT PSÒ 8/07 41

PASENÍ STÁD

Práce u stáda

„Pokud už 
jednou máte
pracovního

ovčáckého psa,
prací u stáda bude

stoprocentně
a vhodně
vytížen.“

Z nejednoho majitele
border kolie se uÏ stal

nad‰en˘ ovãák, jehoÏ práce
s ovcemi zaãne bavit
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