
fiitom na první pohled na border
kolii nic zvlá‰tního není: ani velk˘,
ani mal˘ pes, kter˘ neohromí v˘ji-

meãnou krásou ani nevídan˘mi exterié-
rov˘mi znaky. Chybí jí dojemn˘ pohled
bíglÛ ãi kokr‰panûlÛ, nevyzafiuje respekt
jako nûmeãtí ovãáci nebo dobrmani,
není k lidem tak vstfiícná jako retrívfii ani
prvoplánovû roztomilá jako bi‰onci.
Pfiesto se jí podafiilo propracovat mezi
nejoblíbenûj‰í psí plemena psÛ souãas-
nosti. Jak to dokázala? 

Inteligentní workoholik
Odpovûì je zdánlivû jednoduchá: pfies
hlavu. Snad kaÏd˘, kdo mûl nûkdy pfiíleÏi-
tost sledovat border kolii v akci tfieba pfii
závodech v agility, upadne v nekritick˘
obdiv. Ten pes je skuteãnû geniální!
Oãima visí na svém pánovi, chvûje se
vzru‰ením a kaÏdiãk˘m kouskem svého
tûla dává najevo ochotu provést, co jen se
mu zamane. Na takfika neznateln˘ pokyn
vyráÏí vpfied jako ‰íp, skáãe, plazí se, kliã-
kuje mezi slalomov˘mi brankami tak, Ïe
ji lidské oko témûfi nestaãí sledovat. Ona
ale i v té rychlosti staãí sledovat kaÏdé
sebemen‰í gesto svého vÛdce a bleskovû
na nû reagovat. Je plnû ponofiena do své-
ho úkolu, nedá se niãím a nik˘m rozpty-
lovat a v cíli vítûznû skáãe svému páneã-
kovi do náruãe. Pokud se nûkdy náhodou
neumístí na prvních místech, pak jen
kvÛli pfiemífie horlivosti, za které si
vyslouÏí nûjak˘ ten trestn˘ bod. Vût‰inou
v‰ak jí stupnû vítûzÛ neuniknou. 
Není divu, Ïe se tolik milovníkÛ psÛ roz-
hodne: Takového psa musím mít! Je‰tû
pfied patnácti lety u nás, ale i ve vût‰inû
kontinentální Evropy zcela neznám˘ pes
nastartoval svou kariéru vskutku raketo-
vû. V devadesát˘ch letech 20. století se
z pomocníka britsk˘ch farmáfiÛ stal celo-
svûtov˘m fenoménem. Dnes se s ním
zcela bûÏnû setkáváme nejen na závo-
dech a soutûÏích, ale i na v˘stavách
a v domácnostech. 
Mezi zájemci nejsou jen snobi, ktefií chtû-
jí b˘t „in“ a vlastnit za kaÏdou cenu nûco
„nej“. Spí‰e naopak. Právû proto, Ïe bor-
der kolie není prvoplánovû líbivá, takÏe
laici si ji bûÏnû pletou s kfiíÏencem, pfiita-
huje pfiedev‰ím skuteãné milovníky psÛ,
ktefií alespoÀ rámcovû tu‰í, do ãeho jdou.
Ktefií vûdí, Ïe border kolii nestaãí to, co
vût‰inû ostatních psÛ: kaÏdodenní pro-
cházka a pomazlení, v˘bûh na zahrádce,
kvalitní strava a pfiimûfiená péãe o srst. To
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v‰echno je v pofiádku, ale nestaãí to.
Pouh˘ doprovod páníãka na nákupy, ale
ani hraní s jin˘mi psy nebo mechanické
pfiiná‰ení klacíãkÛ tyto workoholiky
málokdy uspokojí. Potfiebují ãinnost
nejen fyzickou, ale i du‰evní, nejen zába-
vu, ale i práci. A tu jim kaÏd˘ poskytnout
nedokáÏe, i kdyÏ na poãátku má sebelep-
‰í úmysly. 
Border kolie totiÏ stále zÛstává tím, ãím
byla po staletí: tvrd˘m, houÏevnat˘m
a nesmírnû v˘konn˘m pracovním psem.
To je pfiíslib, ale i závazek. 

KaÏd˘ den nûco nového 
Pokud border kolii majitel neumoÏní se
uplatnit a vyÏít, zaãne se chovat podobnû

jako stlaãené péro. Energie se v ní hro-
madí, a kdyÏ není uvolnûna, péro se
vymr‰tí pfii první vhodné ãi nevhodné
pfiíleÏitosti. V̆ sledkem mÛÏe b˘t poniãe-
né zafiízení v bytû, stíÏnosti sousedÛ na
mnohahodinové ‰tûkání, ale i pes potulu-
jící se volnû po okolí, protoÏe dokáÏe pfie-
konat kaÏdou pfiekáÏku. Îádn˘ plot není
dost vysok˘, Ïádná vrátka dost pevná.
Údajnû existují borderky, které se samy
nauãily otáãet klíãem v zámku!
Co s tím? Zamûstnat! KaÏd˘ nemá moÏ-
nost pofiídit si domÛ stádo ovcí nebo koz,
i kdyÏ to by bylo urãité fie‰ení a mnoho
majitelÛ je i dnes ochotno kvÛli sv˘m
psím miláãkÛm „do toho jít“. Pokud mezi
nû nepatfiíte nebo nemáte vhodné pod-
mínky, musíte na to jinak. Dennû psa
nauãit nûco nového, hrát s ním nejrÛz-
nûj‰í hry od schovávané pfies hledání
pfiedmûtÛ aÏ po zdolávání nejrÛznûj‰ích
pfiekáÏek, docházet s ním na kynologické
cviãi‰tû, pokud moÏno tam, kde se cviãí
agility, flyball apod. A kdyÏ uÏ se budete
svému psu tolik vûnovat, moÏná neodo-
láte a zkusíte ho pfiihlásit na nûjaké závo-

dy. To je to nejlep‰í, co pro nûj mÛÏete
udûlat, protoÏe border kolie jsou soutûÏi-
vé a navíc posedlé zavdûãit se svému
majiteli. Nad‰enû ze sebe vydolují maxi-
mum, jen kdyÏ páníãek bude spokojen!
To v‰echno si ze strany ãlovûka ov‰em
Ïádá ãas, zase ãas a k tomu spoustu ener-
gie. Border kolie není ‰Èastnou volbou
pro ãlovûka, kter˘ si chce Ïít sv˘m Ïivo-
tem a po práci se na chvilku odreagovat
se psem. Je to spoleãník pro ãinorodé,
aktivitou pfiekypující lidi, ktefií jsou
ochotni svÛj Ïivot z velké ãásti zasvûtit
psu. Ktefií mají rádi, kdyÏ se nûco dûje, je
jim blízk˘ sport a baví je vym˘‰let stále
nûco nového. Není divu, Ïe mezi majiteli
„borderek“ najdeme více lidi mlad‰ích
neÏ star‰ích, protoÏe ti mívají více ãasu
a b˘vají svobodnûj‰í v rozhodování
o zpÛsobu trávení svého volného ãasu.
Ale mnoho border kolií spokojenû Ïije
i v aktivních rodinách, kde se jim stfiídavû
vûnují v‰ichni ãlenové a rozloÏí tak síly.
Ktefií jim jsou schopni plnit jejich potfie-
bu t˘mové práce a tûsné spolupráce s ãlo-
vûkem pfii fie‰ení spoleãn˘ch úkolÛ. 

Border kolie je skuteãnû v˘jimeãn˘ pes
s vysokou pracovní inteligencí, schopn˘
podávat mimofiádné v˘kony. Ov‰em Ïivot
s v˘jimeãn˘mi jedinci neb˘vá vÏdy jedno-
duch˘ a pohodln˘. To je tfieba si pfiedem
uvûdomit. 

Fenomenální ovãák
Kde se v border kolii vÛbec vzaly její
fenomenální schopnosti? Jak k tomu
do‰lo, Ïe dnes bezpeãnû okupuje nejvy‰-
‰í Ïebfiíãky mûfiící inteligenci psích ple-
men? V Británii, v hraniãní oblasti mezi
Anglií a Skotskem, takzvané Border
country, vÏdy byly pfiíznivé podmínky
pro pasení ovcí, a tak tam lidé vyuÏívali
ovãácké psy takfiíkajíc odnepamûti. VÏdyÈ
na britské ostrovy dorazili koãovní pas-
tevci jiÏ dlouho pfied na‰ím letopoãtem!
Jedny z prvních zmínek o pfiedcích bor-
der kolií najdeme v Dr. Caius English
Dogges z roku 1576. Pí‰e se tam: „Pes
na‰ich ovãákÛ není velk˘, ale spí‰e stfied-
ní postavy... Tento pes dokáÏe putující
roztrou‰ené ovce na pokyn svého pána
dovést tam, kam on chce...“ Kolem roku
1700 zmiÀuje Thomas Bewick ve své kni-
ze The General History of Quadrupeds
„ãernou dlouhosrstou kolii s bíl˘m kon-
cem ocasu, jiÏ ãasto mÛÏeme vídat
v severní ãásti Anglie a Skotska, kde
pfiedstavuje velkou pomoc pfii shánûní
obrovsk˘ch ovãích stád“. PfiedchÛdci
border kolií (ale zároveÀ i skotsk˘ch kolií
nebo tfieba australsk˘ch ovãákÛ) tedy
byli ve své vlasti prokazatelnû pouÏíváni
k pasení jiÏ velmi dlouho. 
Ov‰em border kolie v té podobû, v jaké ji

Matka se ‰tûnûtem. Border kolie
nemusí b˘t jen ãernobílá.
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známe dnes, se zaãala formovat aÏ pfii-
bliÏnû od poloviny 19. století. K jejímu
rozvoji pfiispûly mj. i první soutûÏe
v pasení ovcí (Sheepdog Trials, od roku
1873) a zaloÏení International Shepdog
Society (ISDS) v roce 1906, coÏ umoÏnilo
prezentaci farmáfisk˘ch psÛ na vefiejnosti.
Tato organizace se dodnes stará o to, aby
pracovní vlastnosti border kolií zÛstaly
zachovány pro budoucí generace. V ple-
menné knize ISDS jsou evidovány jen
border kolie, které prokázaly mimofiádné
pracovní schopnosti. Roãnû je zapisová-
no asi 6 tisíc psÛ.
SoutûÏí v pasení ovcí dnes v celé Británii
existují stovky, jsou velmi populární,
dokonce je pfiená‰í i televize. Nejsou
samoúãelné, i dnes stejnû jako v minulos-
ti se jejich prostfiednictvím dafií vyhledá-
vat nejlep‰í pracovní border kolie vhodné
k vyuÏití v chovu. 
JiÏ na zaãátku cíleného chovu se ukázalo,
Ïe nejkvalitnûj‰í jedinci vítûzící na soutû-
Ïích pocházejí vût‰inou z jedné oblasti -
zmiÀované Border country mezi  Anglií

a Skotskem. Tamní farmáfii velmi pfiísn˘m
chovatelsk˘m v˘bûrem utváfieli psa pfies-
nû podle sv˘ch potfieb: s maximálnû vyvi-
nut˘m ovãáck˘m instinktem, schopného
na jedné stranû samostatné práce u stáda
a fie‰ení pfiípadn˘ch problémÛ, ale na
stranû druhé i tûsné spolupráce s ãlovû-
kem. Po tûchto psech se Ïádalo, aby byli
schopní zcela sami a na vzdálenost mno-
ha kilometrÛ sehnat stádo z pastvin do
údolí - spolehlivû, beze ztrát, ale pfiitom
jemnû a citlivû, aby oveãky nespla‰ili.
V pfiípadû potfieby mûli povoleno je

i zlehka v˘straÏnû ‰típnout, ale nic víc.
Pro tyto psy bylo a je typické pfiikrãené
drÏení tûla s nízko nesenou hlavou vyãní-
vající dopfiedu - pes pÛsobí, jako kdyby se
napÛl plíÏil. Podle standardu má b˘t
pohyb „voln˘, plynul˘ a neúnavn˘, pfii-
ãemÏ pes nemá pfiíli‰ zvedat tlapky, aby
se mohl plíÏit a pohybovat pfiikrãenû
a velkou rychlostí“.
Dal‰í zvlá‰tností plemene je upfien˘, str-
nul˘ „fixující“ pohled, jehoÏ prostfiednic-
tvím tito psi udrÏovali svûfiená zvífiata
pod kontrolou za kaÏdé situace. Pfii-
krãená borderka strnule zírá na ovci (ale
tfieba také na krávu nebo na husu) tak
dlouho, aÏ dotyãné zvífie odvrátí zrak
a udûlá, co po nûm pes chce. Zní to tro-
chu jako báchorka, ale kdo mûl nûkdy
moÏnost sledovat border kolie pfii práci,
potvrdí, Ïe to opravdu funguje. 
I díky tûmto vlastnostem se border kolie
postupnû prosadila jako uznávan˘ nej-
lep‰í ovãáck˘ pes na svûtû. Skuteãnû kva-
litní jedinec mûl cenu sta ovcí a dokázal
zastat práci nûkolika muÏÛ. 
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S border koliemi pracujícími stejnû jako
pfied staletími se na britském venkovû
bûÏnû setkáváme dodnes. Pravda, ãasto se
nejedná o psy s prÛkazem pÛvodu a od
v˘stavních jedincÛ se na první pohled li‰í.
Zato jim ale ani dnes nedûlá problém
prohnat obrovské stádo mal˘m prÛcho-
dem v plotû nebo po úzkém mÛstku,
zahnat ho vlevo nebo vpravo pfiesnû po-
dle poÏadavkÛ farmáfie, kter˘ psa na dál-
ku ovládá hvizdy. Nezfiídka pracují psi
dva v dokonale sehraném t˘mu. K rene-
sanci ovãáck˘ch soutûÏí dochází i jinde
v Evropû a také u nás. Staãí se podívat na
klubové stránky chovatelÛ border kolií,
kolik podobn˘ch akcí se zde pofiádá. 

Z pastvin do svûta
Border kolie se díky sv˘m pracovním
schopnostem brzy staly pojmem - ale
prozatím jen mezi anglick˘mi a skotsk˘-
mi farmáfii. I kdyÏ zprávy o tom, co umû-
jí, pfiirozenû prosákly i na vefiejnost
a pfiedstavitelé oficiální kynologie zaãali
projevovat snahu dostat border kolie pod
svá kfiídla, naráÏeli na odpor farmáfiÛ, kte-
fií se obávali, Ïe kariéra v˘stavního psa by
mohla ohrozit pracovní schopnosti jejich
pomocníkÛ. Pro nû byl hlavním kritériem
v˘bûru nikoliv vzhled, ale pracovní
schopnosti, inteligence a schopnost v˘-
cviku. Proto jejich psi nebyli zdaleka jed-
notného vzhledu ani co se t˘ãe barvy, ani
typu srsti nebo tfieba nesení u‰í - v dÛ-
sledku toho se plemeno s jistou nejedno-
tností pot˘ká dodnes. 
V̆ voj se dal zbrzdit, ne v‰ak zastavit.
V roce 1976 bylo plemeno uznáno anglic-
k˘m Kennel Clubem a v roce 1988 pak
i FCI. Vítûzná cesta border kolie svûtem
mohla zaãít...
Zaãaly se objevovat na v˘stavách
a sportovních soutûÏích. Média rychle
zaznamenala, Ïe se rodí budoucí hvûz-
da s velk˘m kouzlem osobnosti, schop-
ná splnit jim kaÏd˘ jejich poÏadavek.
Reklamní tvÛrci zjevnû pokládají bor-
der kolie za ideální objekt, a tak se sta-
ly jednûmi z nejoblíbenûj‰ích aktérÛ
televizních reklamních spotÛ, ale i bill-
boardÛ a jin˘ch reklam. A zdaleka
nepropagují jen psí krmiva!
Platí to dodnes a to i u nás. Schválnû si
nûkdy v‰imnûte, Ïe kdyÏ filmoví nebo
televizní tvÛrci potfiebují nûjakého neu-
trálního, ve scénáfii blíÏe nedefinované-
ho obyãejného psa, ve vût‰ina pfiípadÛ
pouÏijí právû border kolii: sv˘m nená-
padn˘m zevnûj‰kem nikterak nevyãnívá,
a zároveÀ je schopna bravurnû zahrát,
cokoliv je potfieba.
Tímto zviditelnûním se border kolie do-
staly i do povûdomí bûÏn˘ch lidí a nastal

prudk˘ rozmach jejich chovu, dále je‰tû
podporovan˘ zvefiejnûním rÛzn˘ch Ïeb-
fiíãkÛ inteligence psÛ. Jak uÏ jsme se zmí-
nili, borderky se na nich s Ïeleznou pra-
videlností umísÈovaly na prvním místû.
A fieknûte sami, kdo by nechtûl mít psa
chytfiej‰ího neÏ v‰ichni ostatní? 

Inteligence zavazuje
Málokdo ze zájemcÛ o ‰tûnû je schopen si
uvûdomit, Ïe inteligence u psa nemusí
b˘t v bûÏném Ïivotû zákonitû v˘hoda.
V pfiípadû border kolie se jedná o takzva-
nou pracovní inteligenci, jeÏ mûfií pfiede-

v‰ím rychlost, s níÏ je pes schopen uãit se
nov˘m úkolÛm, jak je schopen zpracová-
vat nové podnûty a spojovat s nimi své
chování. To ov‰em jednak pfiedpokládá,
Ïe bude mít co zpracovávat, a pak také to,
Ïe si rychle osvojí i ménû Ïádoucí formy
chování. Je jistû fajn, kdyÏ se bleskovû
nauãí povel „Lehni!“, ale uÏ ménû pfiíjem-
né je, kdyÏ si stejnû rychle osvojí otevírá-
ní domovních dvefií, pokud se doma nudí
a hodlá si dopfiát mal˘ v˘let.
Borderky kladou na své majitele takové
nároky jako snad Ïádné jiné plemeno.
I kdyÏ se uãí rychle a neb˘vají tvrdohlavé,
ãlovûk musí vûdût jak na to. Pouhá dobrá
vÛle nestaãí. âlovûk musí b˘t energická
osobnost schopná dávat jasné a jedno-
znaãné povely a trvat na jejich plnûní.
Tyto úkoly musí b˘t schopen psu srozu-
mitelnû, bez násilí a kfiiku objasnit, pfii-
mûfienû procviãit, ale psa neznudit a ve
vhodném tempu pokraãovat dál a dál. Ze
strany ãlovûka je dÛleÏitá schopnost kon-
centrace, dÛslednosti, ale také jisté hra-
vosti a tvÛrãí improvizace. 
Na druhé stranû jsou toho border kolie
schopny opravdu hodnû nabídnout.
Pokud hledáte psa, jenÏ by se stal va‰ím
hlavním koníãkem a zabral velkou ãást
va‰eho Ïivota, jste u nich na správné
adrese. Zmínit se musíme je‰tû o tom, Ïe
jako u mnoha jin˘ch plemen i u borderek
dochází pfies ve‰keré snahy a poÏadavky
standardu k diferenciaci na jedince pra-
covní (ty, ktefií jsou úspû‰nû vyuÏíváni
k pasení), sportovní (provozující agility,
flyball, frisbee apod.), v˘stavní a spole-
ãenské. I kdyÏ mnozí milovníci plemene
se tohoto v˘voje dûsí a tvrdí, Ïe border
kolie, která nepracuje, uÏ Ïádná border
kolie není, realita uÏ je taková. Na v˘stavû
málokdy uspûje jedinec vynikající pfii prá-
ci a naopak. I kdyÏ nám je jasné, Ïe si za
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to asi nevyslouÏíme zrovna pochvalu od odborníkÛ, jimÏ
jde pfiedev‰ím o zachování pracovních vlastností plemene,
neodpustíme si jednu praktickou radu: Pokud si pofiízení
border kolie nedáte rozmluvit, ale pfiitom vás neláká spor-
tovní kariéra ani romantika pasoucích se stád, poohlédnû-
te se radûji po chovatelích, ktefií tuto stránku u sv˘ch
chovn˘ch jedincÛ nepreferují. 

Co dokáÏe a co ne 
Border kolie jsou skuteãnû extrémnû uãenlivé, chápavé,
obratné, rychlé a vstfiícné k poÏadavkÛm svého majitele.
Jsou povaÏovány za jedniãky nejen v roli pomocníkÛ far-
máfiÛ, ale i v mnoha psích sportech: od agility pfies frisbee
aÏ po tanec se psem. Úspû‰nû dopadly pokusy s jejich vyu-
Ïíváním coby vodících psÛ (i kdyÏ v praxi se zatím pfiíli‰
neroz‰ífiily), ãastûj‰í je jejich vyuÏívání pfii pomoci tûlesnû
postiÏen˘m: rozsvûcení a zhasínání svûtel, podávání pfied-
mûtÛ spadl˘ch na zem, pomoc pfii oblékání a svlékání, hle-
dání ztracen˘ch klíãÛ - to v‰echno border kolie bravurnû
a ochotnû zvládají. V̆ hodou pfii tom je i jejich zcela nea-
gresivní, nekonfliktní povaha. Borderkolie se snaÏí dobfie
vycházet s kaÏd˘m: s lidmi, jejich dûtmi, se psy i s ostatní-
mi domácími zvífiaty.
Z toho ov‰em vypl˘vá, Ïe nejsou pfiíli‰ vhodn˘mi adepty
na hlídání, stvofieny nebyly ani pro roli osobních stráÏcÛ
ãi obranáfiÛ. Ostatnû nemají na to ani postavu. Klasick˘
sluÏební v˘cvik sice pfii své uãenlivosti jsou schopny bez
problémÛ absolvovat, ale není to vût‰inou „‰álek jejich
ãaje“. Mnohem vhodnûj‰í jsou pro specializovan˘ záchra-
náfisk˘ v˘cvik. Lea Smrãková
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PORTRÉT PLEMENE

Superpes

Standard krátce
ZEMù PÚVODU: Velká Británie
CELKOV¯ VZHLED: Pes dobr˘ch proporcí, jehoÏ pÛvab
a ladné rysy jsou v harmonii s dostateãnou tûlesnou
stavbou a jeÏ umoÏÀují podávat vytrvalé v˘kony. Sklon
k robustnosti nebo naopak k lehkosti je neÏádoucí.
CHARAKTERISTIKA: Vytrval˘ ovãáck˘ pes k práci 
u stáda, v˘bornû ovladateln ,̆ Ïiv ,̆ pozorn ,̆ poslu‰n˘
a inteligentní. Nesmí b˘t nervózní ani agresivní.
POHYB: Voln ,̆ plynul˘ a neúnavn .̆ 
Tlapky má pes zdvíhat co nejménû, 
aby se mohl pohybovat plíÏivû a rychle.
SRST: Dva typy osrstûní: stfiednû dlouhé a krátké. U obou
je krycí srst hustá a stfiední textury s mûkkou a hustou
podsadou, která vytváfií v˘bornou ochranu proti
povûtrnostním vlivÛm. U stfiednû dlouhé variety vytváfií
bohatá srst hfiívu, kalhoty a prapor. V obliãejové ãásti, na
u‰ích, hrudních konãetinách (s v˘jimkou praporcÛ)
a pánevních konãetinách od hlezen k zemi má b˘t srst
krátká a hladká.
BARVA: Dovoleno je mnoÏství
barev, pfiiãemÏ nikdy nemá
pfievládat bílá. NejbûÏnûj‰í
zbarvení je ãernobílé.
VELIKOST: Ideální v˘‰ka 
je u psÛ 53 cm, feny 
jsou o nûco men‰í. 
KONTAKT: Border Collie Club
Czech Republic (BCCCZ),
BCCCZ, PO BOX 562, 
111 21 Praha 1
Czech Republic, 
www.bcccz.cz 
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