
okud je pes dostateãnû vyspûl˘
a má zájem o ovce, mÛÏete zaãít
s v˘cvikem mezi osm˘m a dva-

náct˘m mûsícem vûku. Nejsou Ïádná
pevná pravidla a návody jak postupo-
vat. KaÏd˘ jedinec má individuální
nadání a urãitou „dávku“ vrozen˘ch
vloh - instinktÛ, které se musí rozvíjet
a ovlivÀovat dle dané situace. Toto
umûní lze získat pouze zku‰enostmi
a praxí. Proto je vhodné zaãít pod vede-
ním zku‰eného ovãáka ãi instruktora.
Aãkoli se mÛÏeme pfii práci u stád set-
kat s rÛzn˘mi plemeny psÛ – napfiíklad

ãuvaã, kolie, australsk˘ ovãák, kelpie,
vel‰korgi,… zÛstává instinktivní typick˘
projev border kolie jedineãn˘m:

● Charakteristické pouÏívání oãí, 
jejichÏ pohled je témûfi hypnotick˘. 

● OUTRAN, pfiiblíÏení se obloukem 
ke stádu a zaujetí pozice na 
„12. hodinû“.

● BALANCE, pfiihánûní stáda 
pfiímo k ovãákovi.

Nové dovednosti získává borderka
dal‰ím v˘cvikem a pravidelnou prací
u stáda.

Zkou‰ky a soutûÏe 
v âeské republice
Kromû praktického vyuÏití psa pfii prá-
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Pasení je jim vlastní

BORDER KOLIE jako pastevec
Ne kaÏdá border kolie má vlohy pro pasení. Proto pokud hledáte
dobrého psa pro práci s ovcemi, hledejte ‰tûnû po provûfien˘ch rodiãích.
Pravdûpodobnost, Ïe i va‰e ‰tûnû bude mít tyto vlohy, je vût‰í. 

KaÏd˘
jedinec má
urãitou
dávku
vrozen˘ch
vloh

P

Obloukem vpfied!
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ci u stáda je moÏné sloÏit i zkou‰ky
a zúãastÀovat se soutûÏí...
● zkou‰ky vloh ovãáckého 

psa (ZVOP), 
● zkou‰ek práce ovãáckého psa 

(ZPOP1, ZPOP2, ZPOP3), 
● soutûÏí v ovládání ovãáck˘ch 

psÛ (TRIAL). 
Cílem ZVOP je otestovat vrozené vlohy
a po jejím absolvování se mÛÏe pes
úãastnit ZPOP a soutûÏí TRIAL. Pfii
zkou‰kách ZPOP se posuzuje stupeÀ
vy‰kolení psa k práci s ovcemi. Jedním

z dÛvodÛ pro úãast na ZVOP je umoÏ-
nit lidem, ktefií nemohou se psem
pást (nemají ovce ani jiná hospodáfi-
ská zvífiata), rozpoznat, zda jejich pes
má v sobû geneticky zakódované
vlastnosti, které mÛÏe pfiená‰et i na
své potomstvo.
Termíny, zku‰ební a soutûÏní fiády

najdete na webov˘ch stránkách Klubu
chovatelÛ border kolií (BCCCZ)
www.bcccz.cz nebo âeské asociace
ovãáck˘ch psÛ, kter˘ je souãástí Svazu
chovatelÛ ovcí a koz v âR (SCHOK)
www.schok.cz .

Rozdíly v práci s rÛzn˘mi
stádov˘mi zvífiaty
Aãkoli se zatím zmiÀujeme pouze
o ovcích, pro jejichÏ pasení je bor-
derka vy‰lechtûna pfiedev‰ím, je moÏ-
né je pouÏívat i u dal‰ích druhÛ zví-
fiat, která se „shlukují“ do stáda ãi
hejna. Potkáte se s nimi i u koz, krÛt,
kachen (pro ukázky pasení i v˘cvik je
velmi populární plemeno indick˘
bûÏec, tzv. „lahviãka“). 
âasto pracují i u skotu, kde v‰ak
mohou b˘t pouÏíváni psi s „tvrd‰í“
povahou a velmi rychl˘mi reakcemi,
protoÏe práce se skotem vyÏaduje
trochu jinou techniku. Zatímco
s ovcemi jde o práci témûfi „komor-
ní“, kdy staãí upfien˘ pohled a sou-
stfiedûní, tzv. „oko“, a obíhání, „zame-
tání“ okolo stáda, aby usmûrnil jeho
pohyb, u skotu, kter˘ je ménû citliv˘,
musí pes ãasto pouÏívat kousání do
spûnek, coÏ je jediná metoda, která
vede ke zdárnému cíli. Je také daleko
nebezpeãnûj‰í! 
Z pohledu souãasného chovatele by

mûlo b˘t dÛleÏité najít takov˘ smûr
chovu, aby byl zachován kvalitní exte-
riér, ale zároveÀ se  udrÏely se pra-
covní schopnosti plemene. Nebylo by
pfiíli‰ ‰Èastné, aby se border kolie sta-
ly módním plemenem, jehoÏ rychlost,
inteligence a jedineãné pracovní vlo-
hy se ztratí v záplavû pfiekrásné dlou-
hé srsti vlající ve v˘stavních kruzích,
tak jako se to stalo jejich blízk˘m pfií-
buzn˘m skotsk˘m koliím, bearded
koliím ãi bobtailÛm.

Alena Doubravová
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Pasení je jim vlastní

U skotu se uplatní psi
s „tvrd‰í“ povahou

Práce u stáda skotu

Border kolie
mÛÏeme nûkdy
spatfiit i u koní,
i kdyÏ to je pro
nû pomûrnû
nebezpeãné
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