
a‰li jsme se paní Aleny Auerbach
zeptat osobnû. Dalo by se ãekat,
Ïe nad‰ená pfiíznivkynû mysli-

vosti a chovatelka, která pfii odchovech
loveck˘ch plemen témûfi dvakrát
„obrátila abecedu“, bude sídlit nûkde
na venkovû. Místo toho nás pfiivítala
v prvním patfie historického domu
v samém centru Prahy. 
„Ale nebojte se, psi o v˘bûh o‰izeni ne-
jsou,“ upozornila nás paní domu a hned

na zaãátku nás dovedla na prostornou
zahradu pfiekvapivé skrytou ve vnitroblo-
ku praÏsk˘ch domÛ. 
„A vût‰inu ãasu stejnû trávíme na venko-
vû, jsem tam ãlenem mysliveckého sdru-
Ïení, takÏe Trickymu a Ledíkovi ke spoko-
jenosti nic nechybí.“ 
Jak a proã jste se vÛbec odhodlala
k pomûrné radikální zmûnû
a z klasick˘ch „loveck˘ch plemen“,
jak˘mi jsou nûmeãtí ohafii i jezevãíci,

jste pfie‰la na v té dobû pomûrnû
neznámé border teriéry?
Vlastnû za to z velké ãásti mÛÏe tamní
revír. Je hodné ãlenit˘, pln˘ pískovcov˘ch
útvarÛ a roklí, a jezevãíci, hlavnû trpasliãí,
kter˘m jsem se vûnovala více, mûli pro-
blémy ve snûhu a na naháÀkách. Ani pro
ohafie to nebylo ideální: není tam drobná
zvûfi, a tak mûli málo moÏností k lovecké-
mu vyÏití. ZatouÏila jsem po psu, kter˘ by
byl „nûco mezi“, s del‰íma nohama, neÏ
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má jezevãík, ale ne tak velkém, jako je
ohafi, a pfiitom lovecky dobfie a v‰estran-
né vyuÏitelném. 
A proã jste si z mnoha 
moÏn˘ch variant vybrala 
právû border teriéry?
Byla to tak trochu náhoda, i kdyÏ zase ne
úplná. Nûkdy v roce 2000 jsem se na po-
radû rozhodãích kolegÛm svûfiila, Ïe pro
sebe hledám nového psa. A shodou
okolností zrovna Petr Dvofiák (pozn. red.
‰éfredaktor Svûta psÛ) poznamenal nûco
v tom smyslu: „Sly‰ela jsi uÏ o border
teriérech? Zatím jich tady moc není, ale
v‰ichni si je chválí, jak jsou pracovití
a pfiitom ovladatelní.“ 
Musím se pfiiznat, Ïe do té doby jsem
toho o nich opravdu mnoho nesly‰ela,
i kdyÏ o jejich existenci jsem pochopitel-
nû vûdûla. Zaãala jsem se pídit po infor-
macích a zpracovávat rodinu, coÏ mi tak
úplnû nevy‰lo, protoÏe kdyÏ jsem v‰echny
nahnala na v˘stavu, nikomu z nich do
oka zrovna nepadli.
„Nic moc,“ shodli se... On to opravu není
pes, kter˘ by se v‰em lidem zalíbil na
první pohled, ale já uÏ jsem byla chyce-
ná drápkem a nevzdala jsem se. KdyÏ
jsem se nedlouho potom dozvûdûla, Ïe
nûkde v Rokycanech je‰tû mají volné tfií-
mûsíãní pejsky, hned druh˘ den ráno
jsem se tam jela podívat. A veãer jsem uÏ
mûla doma Trickyho. 
Bylo to moÏná rozhodnutí ponûkud
unáhlené, ale na‰tûstí jsem nikdy nemû-
la dÛvod ho litovat. A to proto, Ïe hned
z toho prvního pejska se vyklubal
v˘born˘ pomocník pfii lovu, navíc inter-
‰ampion a hlavnû skvûl˘ spoleãník pro
celou rodinu. 
TakÏe co je podle vás na 
border teriérech tak úÏasného?
Tak pfiedev‰ím jsou to úÏasné komunika-
tivní psi, já fiíkám, Ïe se s nimi dá mluvit.
Velmi dobfie reagují na v‰echno, co jim
ãlovûk fiekne, bez nûjakého nátlaku - kte-
r˘ mimochodem ‰patné sná‰ejí - v pod-
statû udûlají cokoliv. Také jsou to velcí
hraãiãkové, sami vidíte, jak spolu na‰i
dva psi neustále fiádí, a to uÏ zdaleka
nejsou nejmlad‰í. 
Myslivci to neusly‰í rádi, ale jsou opravdu
sladcí - nevím, jak lépe to vyjádfiit: nûÏní,
mazliví, citliví. Aã to jsou teriéfii, doma
nám nikdy nic nezniãili. Nefiíkám, Ïe ne-
mají také své „mouchy“, ale to b˘vá zále-
Ïitost spí‰e individuální. I kdyÏ obecnû
b˘vají sná‰enliví, zaÏila jsem i bordery,
ktefií se prali. TakÏe tu sná‰enlivost bych
s klidn˘m svûdomím na 100 procent
potvrdit nemohla. Také s utíkáním nûkdy
trochu zlobí, ale tfieba proti jezevãíkÛm
se vracejí rychleji zpátky. Ale jsou i border

teriéfii, které by ani nenapadlo „zdrh-
nout“. Tady je tûÏké zobecÀovat. 
A potom je tu srst. Je pravda, Ïe na úpra-
vu jsou mnohem ménû nároãní neÏ vût‰i-
na teriérÛ. Z vlastní zku‰enosti ale nemo-
hu potvrdit to, co se nûkdy pí‰e: totiÏ Ïe
v bytû neztrácejí chlupy. KdyÏ se tady roz-

hlédnete, sami vidíte, Ïe to není tak úpl-
nû pravda. S chlupy povalujícími se v‰ude
po bytû se pot˘kám po cel˘ rok. 
A jak splnili va‰e 
oãekávání, co se práce t˘ãe? 
Velmi dobfie. Pfiipravit je na zkou‰ky je
velmi jednoduché, mají dobré pfiirozené
vlohy. Kupodivu aãkoliv mají krat‰í mor-
du, mají v˘born˘ nos - díky skvûlému
ãichu je dokonce jeden border teriér cvi-
ãen jako specialista na vyhledávání drog
ve vûznici na Borech. 
Dobfie se uplatÀují pfii norování, pfii prá-
ci v podzemí jsou rozváÏnûj‰í neÏ jiní
teriéfii, více pfiem˘‰lejí, coÏ není na ‰kodu.
Jsou pomûrnû v‰estranní, uplatÀují se na
dohledávkách, naháÀkách. Nûktefií borde-
fii dokonce i velmi dobfie aportují, ale to
uÏ není pravidlem. 
Milují vodu a jsou v˘born˘mi pomocníky
pfii honech na kachny, kde nûktefií  pra-
cují stejné dobfie jako tfieba ohafii, ale
samozfiejmû ne v‰ichni. Border teriéfii
jsou klidnûj‰í neÏ ostatní teriéfii, lépe se
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cviãí a v neposlední fiadû s nimi zdaleka
není tolik práce, co se úpravy srsti t˘ãe,
jako tfieba s foxteriéry nebo vel‰teriéry. 
Jste poradkyní chovu pro 
border teriéry. Dokázala byste
odhadnout, jaké procento 
‰tûÀat se dostane mezi myslivce
a jaké do bûÏn˘ch rodin?
Na to je tûÏké odpovûdût, protoÏe pokud
vím, tak Ïádné statistiky v tomto smûru
nejsou vedeny. Faktem je, Ïe plemeno je
mezi myslivci velmi oblíbené. 
Odhadovala bych, Ïe myslivci jsou
zatím v pfievaze, ale stále více ‰tûÀat
konãí jako rodinní psi a vedle toho se
v˘bornû uplatÀují pfii rÛzn˘ch sportech
jako agility a coursing. 
V tûchto oblíben˘ch sportech mají bor-
defii jednu velkou v˘hodou – není totiÏ
vÛbec Ïádn˘ problém, aby je i pfii závo-
dech úspû‰nû vedl dûtsk˘ psovod, dej-
me tomu dítû od 10 do 15 let.
Rozkfiiklo se to a zájem mezi adepty
tûchto soutûÏí o nû stoupá. 
Pfiitom border není Ïádné módní pleme-
no se v‰emi negativy, která k tomu patfií.
Ceny ‰tûÀat se stále drÏí na velmi rozum-
né v˘‰i, jistû i proto dosud nejsou
v popfiedí zájmu mnoÏitelÛ a „bezpapírá-

ci“ se mezi nimi objeví jen v˘jimeãnû. Ne-
vyplatí se to. Na‰tûstí. 
Jaká je souãasná úroveÀ 
chovu v na‰í republice?
Urãité by mohla b˘t lep‰í, ale ‰piãkoví psi
jsou myslím srovnatelní se ‰piãkami ze
zahraniãí. Je tfieba vzít v úvahu, Ïe u nás
se mnoho chovatelÛ rekrutuje z fiad mys-
livcÛ, a tûm jde vût‰inou - aniÏ bych to
chtûla nûjak hodnotit, koneckoncÛ sa-

ma se pokládám za myslivce - pfiedev‰ím
o pracovní v˘kony, o exteriér uÏ ménû. 
Na‰i bordefii jsou ãasto dost velcí
a mohutní. V˘‰ka není u bordera sta-
novena, pouze obvod hrudníku. Staré
pravidlo fiíká: kam strãí border hlavu,
tam projde cel˘. Jin˘mi slovy - nesmí
mít pfiíli‰ ‰irok˘ hrudník. Jeho kostra
má b˘t spí‰e drobnûj‰í, nikoli mohut-
ná. To v‰e se dafií v chovech dodrÏovat
se stfiídav˘mi v˘sledky. 
Pro koho se podle vás 
border teriér hodí?
Nechci tvrdit, Ïe je to pes pro kaÏdého,
ale myslím, Ïe tohle plemeno je schopno
vyhovût ‰irokému okruhu lidí. Jak tûm,
ktefií touÏí po praktickém a skladném
pomocníkovi pfii lovu, tak sportovcÛm
nebo tfieba bûÏn˘m rodinám, zvlá‰tû
pokud mají dûti. Border teriéry stra‰nû
baví si s nimi hrát, protoÏe sami vlastnû
zÛstávají po cel˘ svÛj Ïivot „mal˘mi dût-
mi“ a vydrÏí si hrát aÏ do vysokého vûku. 
Bordefii jsou nenároãní, docela poslu‰ní
a na rozdíl od mnoha módních plemen
bezproblémoví a zdraví psi. Já uÏ bych je
skuteãnû nevymûnila. 

S Alenou Auerbach 
rozmlouvala Lea Smrãková
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