
Proã jste si pofiídila 
právû border kolii? Jaké
jste do té doby mûla
zku‰enosti se psy?
Odmaliãka jsem touÏila b˘t
obklopená zvífiaty. Zaãalo to
nákupem nûkolika kfieãkÛ, pak
morãat, následovali potkani,
králík, aÏ jsem si nakonec
pofiídila konû. A právû u koní
jsem se poprvé setkala s na-
prosto úÏasn˘m tvoreãkem,
kter˘ mnû jako absolutnímu
neznalci psÛ pfiipadal jako
roztomil˘ vofií‰ek. Byla jsem

pfiekvapená, kdyÏ jsem se
dozvûdûla, Ïe ta fenka je „papí-
rová“ a patfií mezi registrova-
ná plemena. VÛbec se nebála
koní a na kaÏdém kroku dáva-
la v‰em najevo, jak bezmeznû
miluje svou paniãku. Aporto-
vala s obrovskou chutí na-
prosto cokoli a málokdy jsem
ji vidûla opravdu unavenou.
Tehdy jsem se zaãala o toto
plemeno více zajímat. O koupi
psa jsem uvaÏovala jiÏ del‰í
dobu, protoÏe psi ke koním
prostû patfií, a toto plemeno

mne okouzlilo natolik, Ïe jsem
se zaãala pídit po chovatelské
stanici, která by mûla k dispo-
zici ‰tûÀata. Tak jsem narazila
na chovatelskou stanici Z âer-
nobíl˘ch, kde v té dobû mûli
bfiezí fenu. Ve dvou vûcech
jsem mûla jasno – chtûla jsem
psa, protoÏe u feny jsem se
trochu obávala hárání, a barvu
ãernobílou, protoÏe ta mne
upoutala nejvíc. Mûla jsem
‰tûstí, protoÏe se narodili i dva
ãernobílí pejsci. Jeden se ke
mnû hned vybatolil z klubíãka
ostatních ‰tûÀat - a bylo roz-
hodnuto. Nikdy pfiedtím jsem
psa nemûla a spousta pejskafiÛ
mû pfied nákupem borderky
varovala, Ïe je to nároãné ple-
meno a Ïe bych si mûla nejdfiív
pofiídit nûco klidnûj‰ího. Ale já
jsem od zaãátku vûdûla, Ïe
borderky mají obrovskou zá-
sobu energie (nûkdy mám
pocit Ïe aÏ nevyãerpatelnou)
a Ïe jim ãlovûk musí vûnovat
hodnû ãasu. A to se mi na‰tûs-
tí dafií.
Do jaké míry splnilo 
toto plemeneo va‰e
oãekávání, ãím vás 
naopak pfiekvapilo?
·tûÀátko jsem si od první
chvíle zamilovala, to je jasné.
Pejsek mi od zaãátku dával
najevo, Ïe z nûj bude pofiádn˘
raubífi. Na vycházkách kolem
nás nemohl nikdo projít bez
toho, aniÏ by ho Endík nebû-
Ïel pfiivítat, a tato vlastnost
mu uÏ zÛstala. Chvílemi jsem
skuteãnû mûla obavy, jestli tu
jeho energickou povahu
zvládnu. Pfiece jen jsem do té
doby nemûla Ïádné zku‰enos-
ti se psy. Setkala jsem se
s názory, Ïe v˘cvik není pro-
blém – pr˘ staãí si jen nûco
pfieãíst – ale myslím si, Ïe jsem
udûlala dobfie, Ïe jsem se pfii-
hlásila do kursu základního
v˘cviku, kde jsem se nenauãila
jen zvládání  cvikÛ, ale pfiede-

v‰ím jak ãelit pfiípadn˘m zlo-
zvykÛm a pejsek také dostal
pfiíleÏitost dobfie se socializo-
vat. Pfiekvapilo mne, jak rychle
se povely nauãil, zejména
pokud jsem ho hodnû chváli-
la. A o to jde u borderek pfie-
dev‰ím – chválit, chválit a zase
chválit. âím vût‰í pochvala,
tím víc úsilí borderka vloÏí do
v˘cviku. Dal‰ím mil˘m pfiekva-
pením bylo jeho sÏití se s pro-
stfiedím – vyrÛstal totiÏ v bytû,
kde byl stále nûkdo doma.
KdyÏ mu byl jeden rok, pfiestû-
hovala jsem se a najednou
jsem stála pfied problémem, Ïe
pejsek musí b˘t osm hodin
doma sám, neÏ se vrátím
z práce. Na‰tûstí Ïádn˘ pro-
blém nenastal. Pes od první
chvíle doma v mé nepfiítom-
nosti spí a sousedé o nûm ani
nevûdí. Ale dobfie vím, Ïe je
nutné to kompenzovat spous-
tou aktivity a pozornosti
v odpoledních hodinách,
o víkendech a ve dnech volna.
Ale nechci zev‰eobecÀovat.
Mám asi trochu ‰tûstí, Ïe je
Endy takov˘. Ne kaÏdá border-
ka vydrÏí b˘t po dobu nepfií-
tomnosti majitele takhle v kli-
du. Nefiíkám, Ïe za sebou
nemáme pár rozkousan˘ch
bot, rozbitou vázu a rozcupo-
vaná ply‰ová zvífiátka, ale to
bylo pfieváÏnû v dobû jeho ‰tû-
nûcích let, tomu se nevyhne
snad nikdo.
âemu v‰emu se s Endym
vûnujete? Co ho baví 
a co mu nejlíp jde ?
Vûnujeme se sportovní kyno-
logii, agility, záchranáfiskému
v˘cviku. Také umíme pár cvikÛ
z tance se psem a v záfií se
chystáme na první zkou‰ky –
ZOP. Je‰tû jsem neobjevila
disciplínu, která by mého psa
vyloÏenû nebavila nebo by mu
ne‰la. Nejvíc ho asi baví agili-
ty, která je pro nûho dostateã-
nû „akãní“. S jeho láskou
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S borderkou musíte počítat
Pro ‰estadvacetiletou Janu Dvofiákovou je border kolie Endy jejím vÛbec prvním psem. ¤íkali
jsme si, Ïe by pro ãtenáfie mohlo b˘t zajímavé dozvûdût se, zda a jak dokáÏe toto nároãné
plemeno zvládnout úpln˘ zaãáteãník, jenÏ dosud nemûl Ïádné kynologické zku‰enosti.  
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k lidem mu zjevnû hodnû
vyhovuje záchranáfisk˘ v˘cvik
- pfii nalezení hledané osoby
projevuje nelíãenou radost.
Sportovní kynologie pak dává
nejvíc asi mnû, protoÏe si pfii
ní upevÀuji kontakt se psem
a teì uÏ vím, Ïe bez poslu‰-
nosti to zkrátka nejde. S agili-
ty jsme totiÏ zaãali je‰tû dfiíve,
neÏ jsem se pfiihlásila do kur-
su poslu‰nosti, a naráÏeli jsme
na spoustu problémÛ. Pejsek
odmítal zÛstávat na startu, na
parkúru mne ignoroval, sou-
stavnû ‰tûkal a odbíhal za jin˘-
mi psy. To se s v˘cvikem po-
slu‰nosti hodnû zmûnilo. Teì
je Endy pozornûj‰í a spoustu
vûcí okolo uÏ nemusím fie‰it,
mohu se soustfiedit jen na pfie-
konávání pfiekáÏek. Trochu se
pot˘káme s aportem, coÏ je
zvlá‰tní, protoÏe borderky

b˘vají vá‰niví aportéfii. To jen
dokazuje, jak je kaÏd˘ pes jin˘.
Ale vûfiím, Ïe i to jednou
zvládneme. Staãí jen pfiijít na
to jak to daného psa nauãit.
Endy je velmi chápav˘ a je‰tû
se mi nestalo, aby nûjak˘ cvik
nakonec nezvládl. Chce to jen
trpûlivost. Nefiíkám, Ïe v‰ech-
ny cviky zvládáme perfektnû,
ale ve vût‰inû pfiípadÛ je to
mou nezku‰eností – je to pfie-
ce jen mÛj první pes. Ale i tak
si myslím, Ïe je moje snaha
úspû‰ná. K velk˘m láskám
mého psa patfií voda. V srpnu
jako v lednu, hlavnû Ïe je
v ãem plavat, aÈ uÏ je to fieka,
obyãejná plechová vaniãka,

nebo jen voda z hadice. Za-
jímá ho i kaÏdá louÏe. 
Jak rychle probíhal Endyho
v˘cvik, jak si nauãené
pamatuje, v ãem na vás
jako na zaãáteãníka ãíhaly
nejvût‰í problémy?
V̆ cvik probíhá stále. Endymu
budou v fiíjnu dva roky, a tak
je to je‰tû hodnû mlad˘ pes –
má cel˘ Ïivot pfied sebou.
Základy jako sedni, lehni atd.
se nauãil bûhem tfií mûsícÛ.
Nûkteré cviky zvládá rychleji,
jiné pomaleji. Napfiíklad „pac“
jsem ho uãila skoro rok. A pak
mû jednoho dne pfiekvapil,
jako kdyby celou dobu vûdûl,
co po nûm chci, a cvik mi
pfiedvedl s naprostou samo-
zfiejmostí. Na pfiekáÏku je mu
nûkdy ta jeho energiãnost. Do
v‰eho se vrhá po hlavû, a tak
se stává, Ïe se na parkúru
netrefí do tunelu a skonãí
s boulí na hlavû. Ale hned se
vrhne na dal‰í pfiekáÏku, jako
kdyby se vÛbec nic nestalo.
Také pfii del‰ím v˘cviku obãas
ztrácí pozornost. Pokud v˘-
cvik prokládám hrou – staãí se
tfieba jen minutu pfietahovat
o „pe‰ka“ – udrÏí pozornost
o mnoho déle. Ani po celo-
denním záchranáfiském v˘cvi-
ku na nûm skoro není znát
únava. Na cviãi‰ti mohu srov-
návat, a tak vidím, Ïe vydrÏí
mnohem více neÏ zástupci
jin˘ch plemen a to i v horku ãi
za jakékoli jiné nepfiíznû poãa-
sí. Je na nûm znát, Ïe je to
pÛvodem ovãáck˘ pes. Stejnû
rychle, jako se uãí povely, si
ale umí v‰típit i rÛzné zlozvy-
ky. Na to je tfieba si dávat
dobr˘ pozor. Jednou jsem tfie-
ba zkusila, jestli bude za tmy
lovit svûtlo z baterky, a od té
doby to dûlá pofiád. Staãí jen,

aby se nûkomu rozsvítil mo-
bilní telefon, a má o po-
zornost mého psa postaráno.
Stejnû tak dokáÏe hodiny chy-
tat bubliny z bublifuku nebo
„pást“ stíny na zdi.
Plánujete je‰tû 
nûco dal‰ího?
Moc ráda bych si pofiídila dal-
‰í borderku. Asi zase pejska,
protoÏe psa a fenu vedle sebe
bych zatím nezvládla. BohuÏel
mi to v souãasné dobû neu-
moÏÀuje ani finanãní, ani
bytová situace. Byt 2+kk mi
pro dvû borderky pfiipadá sku-
teãnû pfiíli‰ mal˘. I kdyÏ ne-
mám ráda názory, Ïe pes je
v bytû chudák. Mnohem vût‰í
chudák je podle mne ten, kte-
r˘ má sice k dispozici zahradu,
ale je na ní zavfien˘ cel˘ den
a majitel si ho sotva v‰ímá.
âasem se pofiízení dal‰ího psa
urãitû neubráním. Jedna bor-
derka je zkrátka málo.
Nezkou‰eli jste 
s Endym také pasení? 
Vût‰ina m˘ch znám˘ch vlast-

nících borderky se vûnuje
agility. Bude to asi dostup-
ností, protoÏe klub agility
naleznete v kaÏdém vût‰ím
mûstû, zatímco za ovcemi
musíte vyrazit nûkam dál za
mûsto. Pfiesto si myslím, Ïe
pasení se je pro borderky tím
nejvhodnûj‰ím sportem, pro-
toÏe ho zkrátka mají  v ge-
nech. Co jiného by mûl ovãák
umût lépe neÏ pást? Ale pfies-
to vidím, Ïe borderka se
nechá uspokojit i jak˘mkoli
jin˘m sportem. Staãí, pokud
u toho má svého milovaného
pána a pokud se bûhem této
aktivity mÛÏe do sytosti vyfiá-
dit. Agility, flyball ãi coursing
jí to umoÏÀují.
Jak byste zpûtnû
zhodnotila své pomûrnû
odváÏné rozhodnutí
pofiídit si border kolii 
jako prvního psa?
Zpoãátku jsem mûla z border-
ky trochu obavu, ale teì uÏ
bych nemûnila. TûÏko bych
hledala jiného tak oddaného
psa, plného energie a elánu do
Ïivota. Vûnuji mu spoustu
ãasu, hodnû sv˘ch aktivit jsem
musela omezit, ale dal‰í aktivi-
ty jsem objevila. 
Jde o to, Ïe s borderkou zkrát-
ka musíte poãítat. Nelze ji
odb˘t dvacetiminutov˘m ven-
ãením dennû. âím více aktivit
spolu provozujeme, tím ‰Èast-
nûj‰í mÛj pes je. 
S Janou Dvofiákovou na dálku 

rozmlouvala Lea Smrãková
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Chválit, chválit, chválit...

Jen aÈ se stále
nûco dûjû!
Border kolie jsou
neunavitelné.

Endy si nad‰enû vyzkou‰el i pasení ovcí
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