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je nejpfií-
rodnûj‰ím
z dne‰ních
teriérsk˘ch
plemen
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ysvûtlení nebude a ani nemÛÏe b˘t
jednoznaãné, bezpochyby se na
nûm podílí hned nûkolik faktorÛ.

Jedním z nich pravdûpodobnû bude
dne‰ní v‰eobecn˘ pfiesun zájmu vefiejnos-
ti od exotick˘ch nebo bizarních plemen
k tûm ponûkud „obyãejnûj‰ím“, díky
nûmuÏ se na v˘sluní dostali tfieba Russell
teriéfii nebo border kolie. 

Nezvyklá kombinace 
Border teriér je snad nejpfiírodnûj‰ím ze
v‰ech dnes oficiálnû uznávan˘ch teriér-
sk˘ch plemen. Sv˘m vzhledem se nejvíce
pfiibliÏuje pÛvodní formû teriéra z hra-
niãní oblasti mezi Anglií a Skotskem.
Vypadá úplnû obyãejnû, pÛvodní drsná

srst nevyÏaduje na rozdíl od srsti jeho
blízk˘ch pfiíbuzn˘ch nadmûrnou péãi ani
sloÏité zásahy kadefiníka. 
Dal‰ím dÛvodem obliby bezpochyby bu-
de malá velikost border teriéra. Dosahuje
hmotnosti 5 aÏ 7 kg (kohoutkovou v˘‰ku
standard neuvádí, ale pohybuje se vût‰i-
nou v rozmezí 32 aÏ 35 cm), coÏ zname-
ná, Ïe se vejde i do toho nejmen‰ího bytu,
ale také do malého auta nebo do ta‰ky pfii
cestování. 
A tfietí, „last but not least“ pfiíãinou,
proã je border teriér v poslední dobû
u nás ãím dál oblíbenûj‰í, bude nejspí‰
jeho povaha. Je to teriér se v‰ím v‰udy,
to znamená aktivní, energick˘, ãinoro-
d˘, hrav˘, odváÏn˘ - ale na druhé stra-
nû dobfie ovladateln˘, uãenliv˘ a ochot-
nû spolupracující s ãlovûkem. Právû
tato u teriérÛ ne tak bûÏná kombinace
temperamentu a mírnosti, ostrosti
a poslu‰nosti je dost moÏná tím hlav-
ním dÛvodem pfiitaÏlivosti jinak vcelku
nenápadného, skromného psíka.
Kde k ní pfii‰el? 

Formován smeãkou
Border teriér není sv˘m zaloÏením indivi-
dualista. V minulosti b˘val málokdy dr-
Ïen po jednom, Ïil a pracoval v men‰ích
ãi vût‰ích smeãkách, takÏe musel b˘t sná-
‰enliv˘. Pes, kter˘ by trvale vyhledával
souboje a nebyl ochoten pfiijmout místo
v hierarchii, nemûl ‰anci se ve smeãce
udrÏet. Proto ani dne‰ní pfiedstavitelé
plemene neb˘vají rvaví a nehrnou se do
‰arvátek s ostatními psy. Proto mohou
b˘t  - a také ãasto jsou -  bez problémÛ
drÏeni i ve vût‰ích poãtech. 
Jejich mírnost, bezproblémovost a hra-
vost umoÏÀují drÏení prakticky v jakém-
koliv prostfiedí. Zajímavé je, Ïe tyto
vlastnosti border teriéry nepfiipravily
o pfiirozenou ostrost, ãehoÏ si cení zvlá‰-
tû myslivci. V bûÏném Ïivotû „rodinného“
border teriéra se ov‰em  mÛÏe projevit ne
zcela pfiátelsk˘m vztahem ke koãkám nefi-
kuli dal‰ím domácím mazlíãkÛm od králí-
kÛ pfies kfieãky aÏ tfieba po potkany. I kdyÏ
zde dobrá a vãasná v˘chova hodnû zmÛ-
Ïe, pfiece jenom po staletí pûstovaná „ost-
rost na ‰kodnou“ mÛÏe probublat na
povrch. Na druhé stranû existují border
teriéfii, ktefií Ïijí v domácnosti hned
s nûkolika mickami v idylickém souÏití.
CoÏ ov‰em nelze povaÏovat za záruku
vlídného vztahu ke v‰em zástupkyním

koãiãího rodu, protoÏe ve‰kerá pfiátel-
skost ze strany psa vût‰inou konãí za
zdmi bytu nebo za hranicemi zahrady. 

Mezi Anglií a Skotskem 
Zemû na hranici mezi Anglií a Skotskem
je kamenitá, skalnatá, chudá na úrodnou
pÛdu. Zemûdûlství se zde omezuje pfie-
váÏnû jen na chov ovcí. Ne, nebojte se,
nebudeme vám tvrdit, Ïe border teriér byl
vytvofien jako ovãáck˘ pes. Ale v blízkosti
stád bylo tfieba také ãtyfinoh˘ch pomoc-
níkÛ, ktefií si poradí s li‰kami a jin˘mi ‰el-
mami, jeÏ by dostaly zálusk na mladé jeh-
nûãí. A protoÏe se jednalo o zemi chudou,
také psí pomocníci byli Ïádoucí malí,
skromní, pfiitom v‰ak v˘konní. Teriéfii
z anglo-skotského pomezí b˘vali vÏdy na
svou velikost snad aÏ neúmûrnû odváÏní
a ostfií. Rozmûry nevelká, pfiitom ale vyso-
ce funkãní tûlesná stavba v sobû spojova-
la zdánlivû nesluãitelné: psi museli mít
konãetiny dost dlouhé na to, aby byli
schopni zvládat po sv˘ch i vût‰í vzdále-
nosti nebo následovat konû, zároveÀ v‰ak
dost krátké, aby byli schopni pracovat
v podzemních norách. Hrudník mûl b˘t
‰irok˘ maximálnû tak, aby ho ãlovûk
dokázal obejmout dvûma rukama v místû
za lopatkami. Museli b˘t dostateãnû ostfií
a odváÏní, aby se v podzemí nebáli posta-
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Jak k tomu do‰lo, Ïe nenápadn˘ch border teriérÛ se
v rámci Klubu chovatelÛ teriérÛ u nás  odchovává ze v‰ech
plemen nejvíc? Jak se mohlo stát, Ïe tento „obyãejn˘“ 
psík dnes v oblibû pfiedstihl dokonce i módní vestíky? 
âím si získal neãekanou pfiízeÀ tolika milovníkÛ psÛ?

Plemeno je na teriéry
nezvykle sná‰enlivé
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Mal˘, nenápadn˘, 
ale sympatick˘ psík 
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vit nûkdy i nûkolikanásobnû vût‰ímu sou-
pefii tfieba v podobû jezevce, zároveÀ v‰ak
nesmûli napadat ovce ani jehÀata. 
Teriéry v‰ak vyuÏívali i pfiíslu‰níci zá-
moÏnûj‰ích vrstev, ‰lechtici, pro nûÏ byl
hlavní zábavou lov. Témûfi kaÏd˘ pfiíslu‰-
ník venkovské aristokracie si drÏel smeã-
ku honiãÛ a k tomu malé teriéry, aby
bylo moÏno vyhnat li‰ku ãi jezevce
z jejich nory. DÛleÏité bylo, aby tito malí
psi mûli „game“ - chuÈ lovit, a v Ïádném
pfiípadû se nesmûli dát zastra‰it. Na jed-
notliv˘ch zámcích a statcích vznikaly
urãité typy teriérÛ, na nûÏ byli jejich
majitelé patfiiãnû hrdí. 
Lov vût‰inou probíhal tak, Ïe lovce na
koních doprovázela smeãka foxhaundÛ
a zároveÀ i mal˘ch teriérÛ. Ti pfiebírali ini-
ciativu vÏdy, kdyÏ li‰ka unikla do skalna-
t˘ch, pro konû nesjízdn˘ch soutûsek, do
hustého podrostu nebo pod zem.

Spoleãn˘ pfiedek
Písemné dÛkazy o pfiím˘ch pfiedcích
border teriérÛ chybûjí, ale je vcelku
nepochybné, Ïe byli stejní jako pfiedko-
vé ostatních teriérÛ ze severu Anglie,
tedy bedlington teriérÛ, lakeland teriérÛ
a Dandie Dinmont teriérÛ. Jakkoliv
odli‰nû dnes tato plemena vypadají,
prapfiedkem v‰ech byl takzvan˘ staro-
anglick˘ teriér. 
Nejstar‰í zprávy o nûm se dochovaly uÏ

ze 17. století, zfiejmû uÏ tehdy patfiil k ob-
líben˘m loveck˘m psÛm. Postupnû se
zaãal objevovat na zemûdûlsk˘ch v˘sta-
vách, které mají v Británii obrovskou tra-
dici. Jednalo se ov‰em zatím pouze o rÛz-
né variety a lokální rázy oznaãované
nejrÛznûj‰ími názvy: fiíkalo se mu tfieba
Reedwater teriér nebo Coquetdale teriér.
Jméno border teriér (v pfiekladu hraniãní
teriér) dostal v nûkdy po roce 1880. Je
docela dobfie moÏné, Ïe do‰lo k pfiikfiíÏe-
ní otterhounda a foxhaunda s cílem zlep-
‰it nûkteré pracovní vlastnosti plemenes:

v prvním pfiípadû práci ve vodû, ve dru-
hém rychlost a ochotu sledovat zvûfi. 

Pozvolná cesta na v˘sluní
Ve srovnání s vût‰inou sv˘ch pfiíbuzn˘ch
border teriér nezískal oficiální uznání
hned. Zãásti i proto, Ïe mnoho chovatelÛ
bylo proti, protoÏe se obávali, Ïe by mohl
pfiijít o své v˘borné pracovní vlastnosti.
Anglick˘m Kennel Clubem byl proto
uznán relativnû pozdû, teprve roku 1920.
Ani potom k sobû rázem nestrhl pozor-
nost celého svûta, na rozdíl tfieba od skot-
ského teriéra nebo bedlington teriéra se
border teriér nikdy nestal módním ple-
menem. Prosazoval se pomalu a postup-
nû a tento proces trvá v podstatû dodnes. 
Dnes je oblíben více neÏ v minulosti
a sv˘m nenápadn˘m zpÛsobem si vybu-
doval pevné místo nejen mezi ostatními
teriérsk˘mi plemeny. Momentálnû je bor-
der teriér roz‰ífien témûfi po celém svûtû
vãetnû USA. Nejoblíbenûj‰í je stále v zemi
pÛvodu ve Velké Británii, kde se roãnû
odchová na 4 tisíce ‰tûÀat. Velkou tradici
má chov také ve ·védsku a v Holandsku.
V Nûmecku, podobnû jako u nás, pleme-
no v posledních letech zaznamenává vze-
stupnou tendenci, roãnû je roãnû zapiso-
váno asi 350 ‰tûÀat. U nás  je na tom je‰tû
lépe. Vloni, tedy v roce 2006, zde bylo do
plemenné knihy zapsáno dokonce
rekordních 420 ‰tûÀat.

Lovec i kamarád
Nûkdej‰í obavy lovcÛ strachujících se
ztráty pÛvodních loveck˘ch vloh se
nenaplnily. Border teriér zÛstává dodnes
v˘konn˘m loveck˘m psem oblíben˘m
zvlá‰tû mûstsk˘mi myslivci, protoÏe
v sobû spojuje nenároãnost a v˘konnost.
Uchoval si skvûlé vlohy pro loveckou
práci. Tvrdá srst s hustou podsadou a sil-
ná kÛÏe mu navíc umoÏÀují bez problé-
mÛ pracovat i ve velmi zarostlém terénu.
Je vytrval˘, odváÏn˘ a pracovit˘. Uplatní
se nejen jako norník, ale i pfii slídûní
a dohledávce 
Myslivci oceÀují i skuteãnost, Ïe na rozdíl
od foxteriérÛ, lakeland teriérÛ a podob-
n˘ch teriérsk˘ch plemen srsti border
teriéra není nutno vûnovat po návratu
z pfiírody takovou péãi a Ïe se obejde
i bez náv‰tûv kadefinick˘ch salonÛ.
Malá postava, zajímavá „vydfií“ hlava
a odváÏná, pfiitom ale vcelku poslu‰ná
povaha k sobû stále více jako magnet pfii-
tahují i pozornost nelovecké vefiejnosti.
Bordefii jsou milí, nûÏní a mazliví psi, kte-
fií se majiteli rádi stulí na klín, ale pfiitom
to nejsou Ïádní „gauãáci“. Border teriér je
pes se v‰ím v‰udy: nikdo ho nemÛÏe
podezírat ze zmûkãilosti, laxnosti nebo
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·tûÀata border teriérÛ

Pro plemeno
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takzvaná
vydfií 
hlava
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nedostatku ostraÏitosti, jeho tempera-
ment ale není tak ohniv˘, aby ho bûÏn˘
kynolog nezvládl. S border teriéry b˘vá
legrace, protoÏe jsou veselí, nápadití
a ãinorodí a na v‰echno pohlíÏejí opti-
misticky. Nejsou to psi, s nimiÏ byste se
nudili, ale nepatfií ani k tûm, které nemÛ-
Ïete ponechat pár hodin samotné v bytû
nebo na zahradû bez rizika, Ïe zniãí
v‰echno kolem sebe. Pokud by ov‰em
nûkter˘ majitel zavíral svého border terié-
ra celé dny o samotû nebo mu neposky-

toval Ïádné podnûty, i z nûj by se mohl
stát notorick˘ útûkáfi, úporn˘ ‰tûkal nebo
by mu mohl „pfiekopat“ zahradu. 

Musíte si vybrat
Sami si musíte vybrat, co je pro vás cen-
nûj‰í: zda pohodlí a klid - a v tom pfiípadû
na toto plemeno radûji zapomeÀte - nebo
akce a zábava - v tom pfiípadû je urãeno
právû pro vás. Border teriér je pes, kter˘
nezkazí Ïádnou legraci, ale kterého si pfii-
tom mÛÏete vzít s sebou témûfi kamkoliv
a nebudete s ním mít problémy. ¤íká se
to sice o mnoha plemenech, ale v tomto
pfiípadû to stoprocentnû platí: border
teriér je skvûl˘ pes k dûtem, protoÏe jim
staãí svou ãinorodostí, hned tak se nevy-
leká, je spolehliv˘ a mírn˘. 
To v‰echno samozfiejmû za pfiedpokladu,
Ïe ‰tûnû dobfie vychováte, ale to platí
v zásadû pro kaÏdého psa. Pfies v‰echno
dobré, co zde bylo na jeho adresu fieãeno,
v‰ak stále platí: border teriér JE TERIÉR. 
Tento pes dnes stfieÏí dÛm a zahradu
s horlivostí, s níÏ jeho pfiedkové proná-
sledovali li‰ky, jezevce a jinou ‰kodnou.
Jeho do urãité míry nezávisl˘ duch zvyk-
l˘ samostatnû fie‰it problémy pod zemí
a touha pronásledovat kofiist na povr-
chu mohou zpÛsobovat problémy s pfii-
voláním, takÏe mu je tfieba vûnovat zv˘-
‰enou pozornost a jiÏ od útlého vûku

tento cvik dennû pilovat. Málo platné,
v border teriérech stále dfiímou v˘razné
lovecké instinkty, jeÏ ho lákají mimo
dosah pána. UÏ mnoho zástupcÛ pleme-
ne na to doplatilo Ïivotem, kdyÏ skonãi-
li pod koly projíÏdûjících aut. 
Nûktefií chovatelé doporuãují psa roz-
hodnû neponechávat o samotû na neo-
plocené nebo stoprocentnû nezaji‰tûné
zahradû (tfieba tam, kde jsou v plotû
díry). 
Border teriéfii jsou inteligentní psi
s mimofiádnou energií. Ale pozor: právû
tyto nesporné kvality kladou na majitele
velké nároky a mohou ze Ïivota s nimi
udûlat jednu velkou nepfiíjemnost. Je nut-
no jim poskytnout zábavu a vyÏití. Tito
psi zboÏÀují pohyb pod ‰ir˘m nebem,
dokáÏou si neúnavnû hrát , vlastnû je baví
kaÏdá ãinnost, kterou pro nû jejich maji-
tel vymyslí. I u nás uÏ se objevují na cvi-
ãi‰tích agility, v USA pr˘ v této disciplínû
excelují uÏ dlouho. Vhodné jsou pro nû
i v‰echny dal‰í kynologické sporty, na
které sv˘mi rozmûry staãí. 
Hluboko pod zemí museli pfiedkové bor-
der teriérÛ ãelit kofiistí vût‰í, neÏ jsou
sami. PfieÏít dokázali jen díky vrozené
schopnosti samostatnû fie‰it problémy.
Tato schopnost pfietrvává i v moderních
zástupcích plemene. Nûktefií chovatelé
dokonce tvrdí, Ïe jejich bordefii „intrikují
a plánují“. Napfiíklad jeden za‰tûká, Ïe na
zahradû je koãka, ostatní psi se vyfiítí a on
v té chvíli zabere jejich místo. Border teri-
ér si pr˘ také dokáÏe pfiebrat,  co se stalo,
aby to pfií‰tû mohl udûlat lépe.

Stále jako ze ‰katulky
O border teriérech se fiíká, Ïe se ponechá-
vají v pfiírodním vzhledu a nemusí se ni-
kterak upravovat. Není to tak úplnû prav-

da, ale jejich srst ve srovnání s ostatními
hrubosrst˘mi teriéry skuteãnû vyÏaduje
v˘raznû ménû péãe. Není nutné ji kaÏdé
dva mûsíce trimovat, podle kvality posta-
ãí jen párkrát do roka rukou vy‰kubat sta-
rou srst (poznáte ji podle toho, Ïe se tro-
chu stáãí), aby se uvolnilo místo pro
novou. Îádné sloÏité stfiihy ani tvary se
nepoÏadují ani u v˘stavních psÛ, úpravu
vût‰ina majitelÛ zvládne sama doma. Psi
se ‰kubou pfieváÏnû ruãnû, jen na mís-
tech, kde srst drÏí pevnûji, se nûkdy pou-
Ïívají trimovací noÏe. DÛleÏité je psa na
péãi o srst odmala zvykat. K prvnímu
dÛkladnému otrimování by mûlo dojít
nûkdy kolem pátého mûsíce vûku.
Psy je také dobré pravidelnû kartáãovat
„hfiebílkem“ nebo ‰tûtinov˘m kartáãem.
Pfii této nikterak nároãné péãi pes doma
nebude ztrácet chlupy a bude pÛsobit
stále jako ze ‰katulky. Lea Smrãková
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Standard krátce
ZEMù PÒVODU: Velká Británie
CELKOV¯ VZHLED: Nenápadn ,̆ ale
mil˘ vzhled s charakteristickou
krátkou tzv. vydfií hlavou, mal˘
drsnosrst˘ pracovní teriér
CHARAKTERISTIKA: Vytrval ,̆ rychl ,̆
kombinuje v sobû aktivitu a hravost.
SRST: Tvrdá a hustá, s hustou
podsadou. KÛÏe musí b˘t silná
ZBARVENÍ: âervené, p‰eniãné, ‰edé
nebo modré s hnûdou
VELIKOST: Psi: 5, 9 aÏ 7, 1 kg, 
feny 5, 1 aÏ 6, 4 kg.
POHYB: Rychl ,̆ vytrval ,̆ 
je schopen sledovat konû
KONTAKT: Klub chovatelÛ teriérÛ
Info: Klub chovatelÛ teriérÛ:
www.kcht.cz

Tûlo je mírnû obélníkového rámce,
harmonické, ne pfiíli‰ mohutné
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