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1. Úvod 

 

Jako téma své ročníkové práce jsem si vybrala psí plemeno Border kolie, protože 

sama vlastním pejska tohoto plemene a rozhodla jsem se Vám ho přiblížit. 

 

Už skoro 6 let mě životem doprovází můj čistokrevný pejsek Border kolie s průkazem 

původu Maxík. Maxík se mi stal obrovským parťákem a nenahraditelným přítelem, 

jako svého prvního pejska jsem si nemohla přát lepšího. Povahově i vzhledově je to 

typická BOC, kterou tu popisuji, veselý, milý a věrný pejsek plný elánu a někdy až 

přehnané živosti a chytrosti. 

 

S Maxíkem se věnuji psím sportům a převážně agility, kde jsme nasbírali spoustu 

krásných úspěchu. Ty největší jsou určitě mistrovské tituly – Mistr ČR Super G agility 

Basic 2014, Vícemistr ČR dětí 2015, Vícemstr ČR družstev 2016, dále kvalifikace na 

European open Junior (Mistrovství světa dětí a juniorů v agility), kterého jsme se 

v létě 2016 zúčastnili a nesmím zapomenout ani na doposud 11 složených zkoušek 

ze 17 možných. Rekreačně se také věnujeme dogdancingu – tanci se psem a 

dogfrisbee. 

 

Soužití s mojí BOC je naprosto bez problémů a co nevidět plánuji další přírůstek 

stejného plemene. 

 

 

V textu se vyskytuje zkratka BOC, což znamená Border kolie (Border collie). 
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2. Historie plemene 

Historie plemene Border kolie sahá až do doby před naším letopočtem. Plemeno je 

řazeno do skupiny plemen ovčáckých, pasteveckých a honáckých. Bohatství Británie 

bylo vybudováno na ovcích a k ovládání tak obrovských stád byli ovčáčtí psi nutností. 

Plemeno se stalo velmi oblíbeným pro svoji vytrvalost a povahu, měl ho téměř každý 

ovčák nebo farmář. Border kolie byla vždy šlechtěna především na práci, a to 

nekompromisním selektivním chovem nejlepších ovčáckých a pasteveckých psů, 

k výběru takových psů sloužily i soutěže dovednosti a závody v pasení – Sheepdog 

trials. Jeden z prvních trialů se konal v roce 1873. 

 

V roce 1906 byla založena Mezinárodní organizace ovčáckých psů pod názvem 

International Sheep Dog Society a zkratkou ISDS, má ve znaku úžasného psa a 

předka Wiston Capa. Hlavní náplní ISDS je registrace Border kolií a správa jejich 

plemenné knihy. Předseda společnosti James Reid poprvé použil v roce 1915 název 

Border collie, aby odlišil toto plemeno od kolií chovaných pod záštitou The Kennel 

Club. 

 

3. Původ plemene 

 
Plemeno bylo vyšlechtěno na konci 19. století na pomezí Anglie a Skotska, tato 

oblast se nazývá Border Counties. Název plemene byl stanoven v roce 1915. 

Původně bylo plemeno určeno hlavně pro shánění ovcí a jiného dobytka do stád. 

 

 

  

Timothy Foxy Fox   [1] 
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4. Povaha 
 
Border kolie jsou psi s těmi nejlepšími vlastnostmi. Jsou abnormálně chytré a 

učenlivé, jakýkoliv trik či povel pochopí velmi rychle. Může to být i nevýhodou, 

protože špatné chování se mohou naučit stejně rychle jako to správné. Je to velmi 

temperamentní, živé, pozorné a obratné plemeno. Osobně se mi líbí hlavně jejich 

přátelská, milá, věrná, hodná a láskyplná povaha, když k někomu přilnou, je pouto 

velmi silné. Svou lásku umí dávat najevo i svým jemným, nevinným a milým 

pohledem. Jsou velmi hravé a rády se s chutí vrhnou do jakékoliv práce a činnosti, 

zkrátka pes pro každou legraci. Zároveň jsou také velmi citlivé, potřebují jemné 

zacházení a klidný přístup, těžko se vyrovnávají s fyzickými, či psychickými tresty. 

 

Jedny z nejvýraznějších vlastností jsou vytrvalost, živost a aktivita. Milují rychlost, sílu 

a drive. Pokud Border kolie nedostane dostatek práce a pohybu, trpí a začne sama 

vymýšlet aktivity, které většinou nejsou pro majitele moc příznivé (ničení věcí). To si 

většina majitelů neuvědomuje a pořizuje si Border kolie kvůli jejich vzhledu. Toto 

plemeno je vhodné pouze pro aktivní majitele, kteří svému pejskovi dají to, co 

potřebuje. 

 

Většina psů není agresivních, ale samozřejmě se mohou objevit jedinci s těmito rysy, 

je to však nežádoucí u pasteveckých i společenských psů. Border kolie by neměly 

být bázlivé. 

 

 

  

Limeri Deabei   [2]   
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5. Vzhled 
 
Border kolie se neliší pouze barvou srsti a očí, ale i postavením uší a délkou srsti. 

Jsou dlouhosrsté, ale i krátkosrsté. Uši mohou mít klopené i postavené. Jsou to 

celkově psi dobrých proporcí a ladných rysů, ukazující kvalitu, půvab a dokonalou 

vyváženost, které ve spojení s dostatečnou tělesnou stavbou demonstrují jeho 

výkonnost. 

 

Border kolie jsou psi se sportovní postavou, neměly by být robusní, ani příliš hubené. 

Výška psů je většinou kolem 53 cm, u fen je to o něco méně, váha bývá od 19 do 22 

kg u psů, u fen je to zhruba od 14 do 19 kg.  

 

Pohyb bývá velmi volný, plynulý a neúnavný, jsou schopni pohybovat se nenápadně 

a velmi rychle. 

 

 

Devinette Banataj Wind   [3] 

 

 

Hot Pink From Let´s Border   [4] 
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Oči Border kolií se liší barevností, nejvíce rozšířené jsou hnědé oči, ty mohou mít 

různé odstíny. Od světle hnědé, přes tmavou, až téměř černé. Ovšem vyskytují se i 

modré oči, zelené, barevné (každé oko jiné) a Merle oči. 

 

Hnědé oči:  

 

Fleir de Mai Banataj Wind   [5] 

Zelené oči: 

 

       Boro   [6] 

Modré oči: 

 

Devinette Banataj Wind   [7] 
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Barevné oči: 

 

Almond Red Viking Pearl   [8] 

 

Merle oči: 

 

Amanita Navy Thiwahe [9] 

 

Ač to může být zvláštní, existuje i mnoho typů uší. Uši Border kolie mohou být 

vztyčené, nebo polovztyčené, sklopené, nebo každé jinak. Liší se i umístěním na 

hlavě, velikostí uší, špičatostí a kulatostí. Uši jsou velice individuální a výrazně 

přidávají charakteru psa. 

Vztyčené: 

 

                                          

Ace Brenn Mill [10]     According To Wish Breembark [11] Amélie chytrá liška Z Beskyd [12] 
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Polovztyčené: 

 

                        

       Amazony Gryf Enginery [13]        Ashanti Brave Heavenly [14]           Love Bee Gess Thiwahe [15] 

       

Každé ucho jinak: 

 

                                           
 

        Brezzy Cheery Monpeja [16]   Maxwell Z trnitých Akátů [17]       Phoebe Tender Flash [18]                                   

 

Sklopené: 

 

                                               
                                                                                       

        Korssi Darley Arabian [19]                Kyilea Darley Arabian [20]       Roya Elkeeava [21] 
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Barvy srsti jsou také velmi rozmanité a vznikaly různým ředěním dvou základních 

barev – černé a hnědé. Za základní barvy tedy považujeme černo-bílou a hnědo-

bílou. Je ovšem spousta další barev, jako třeba blue merle, blue merle s pálením, red 

merle, red merle s pálením, modro-bílá, modro-bílá s pálením, slate merle, lila-bílá, 

lila s pálením, červeno-bílá, australská červená, sable, sable merle, dark sable. Seal 

merle, brindle. Zvláštností je například vločkování (tečky po těle), může se vyskytovat 

u všech variant. U žádného jedince nesmí převládat bílá barva (počítá se pouze 

barva na těle, nikoli na hlavě). Tito jedinci nejsou zařazeni do chovu. 

 

Černo-bílá: 

 

                 
   
 Beautiful Zara Quick Angel [22]           Iman Ferenčík [23] 

 

Černo-bílá s pálením: 

                   
 

                 Harmonious Briliant Quick Angel [24]                    Vpravo: Quiet Riot Z Černobílých [25] 
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Hnědo-bílá: 
 

                        
 
Q-Star Quick Angel [26]              Action Artaban Running Free [27] 

 

Hnědo-bílá s pálením: 

 

 
 

Bestseller Lovelenia [28] 

Blue Merle: 

 

 
 

Qwery Princess Tender Flash a Fanny Lusika [29] 
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Red Merle: 

 

 
 

Hananiel The Gurdians of Albion [30] 

 

 

Modro-bílá: 

 

 
 
            Yaminah Gasko Prim [31] 

Slate Merle: 

 

 
 

Crystalline Holly Collie [32] 
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Červeno-bílá: 

 

 
 

Rhythm and Blues Tender Flash [33] 

 

Brindle: 

 

 
 

Amorre Matter of The Heart [34] 

 
 

Vločkování: 

 

 
 

BeeBe ISDS [35] 
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6. Využití 
 
Od začátku byly BOC šlechtěny a využívány na pasení ovcí a jiného dobytka. K tomu 

se samozřejmě využívají i dnes, ale spíše v zemích, kde se dobytek a ovce chovají 

ve větším množství, než v ČR (např. USA, Anglie a Skotsko). V ČR jsou BOC 

samozřejmě také využívány na pasení a konají se zde různé zkoušky a akce, ale o 

dost méně než v zahraničí. Existují také Border kolie, které se na pasení nehodí a 

zkrátka v sobě nemají instinkt a oko pasteveckého psa. 

 

V dnešní době se BOC používají spíše na psí sporty, jako jsou agility, dogfrisbee, 

dogdancing, obedience, kde se umísťují na nejvyšších pozicích, ale výjimkou není 

ani sportovní kynologie, nebo obrany. Border kolie v psích sportech naprosto vynikají 

svými skvělými dovednostmi, vytrvalostí, obratností a chutí pracovat.  

 

Ideální je mít sportovně i pastevecky založené psa, který má chuť do pasení, ale 

neztratí se ani v psích sportech. Znám i pejsky, kteří nemají chuť do pasení, ani do 

psích sportů, většinou je to špatným vedením psovoda, protože pejsek nemá 

dostatečnou motivace, která je potřeba všude, nebo to zkrátka není čistokrevná 

borderka, která by to v sobě měla mít. 

 

Jsou to skvělí společníci, ale i přesto nejsou vhodné pouze jako kamarád do domu. 

Je to velmi aktivní plemeno, které potřebuje práci, ať už právě pasení nebo psí 

sporty, nestačí jí pouze každodenní procházky. Potřebují se zaměstnat buď fyzicky, 

ale stačí i logické hry na přemýšlení, které pejska mohou unavit stejně, jako dlouhé 

běhání. 

 

Používají se i jako asistenční psi, kteří pomáhají nějakým způsobem nemohoucím 

lidem, kteří pomoc potřebují. Což je určitě skvělé, ale přímo BOC pří této činnosti 

nerada vidím, kvůli neúplnému využití pejska a myslím, že je spoustu vhodnějších 

plemen na tuto činnost. Díky své povaze jsou to skvělí pejsci na canisterapii, což je 

terapie/léčebný kontakt mezi pejskem a člověkem. Pejsek svou přítomností dokáže 

vyvolat dobrou náladu tam, kde je jí nedostatek a je úžasné vidět rozzářené obličeje 

jenom díky milému pejskovi se skvělou a přátelskou povahou, kterého si mohou 

pohladit a pomazlit.   
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7. BOC a psí sporty 
 
Jedno z nejčastějších plemen, které se v psích sportech vyskytují, jsou určitě Border 

kolie a určitě ne náhodou. BOC jsou velmi vytrvalí, aktivní, rychlí, hbití a v neposlední 

řadě neuvěřitelně chytří a učenliví psi, s kterými se skvěle pracuje a s dobrým 

vedením a zkušenostmi poměrně snadno vyhrává. Zároveň v sobě mají také touhu 

po tom být nejlepší, nejrychlejší a vyhrávat. 

 

Velmi časté, řekla bych snad nejčastější výskyt je v agilitách. Jedná se o parkur 

(podobný koňskému parkuru) složený ze skokových překážek, tunelů, zónových 

překážek a slalomu. V agilitách pes potřebuje vše, co BOC mají. Proto není divu, že 

zaplňují z většiny kategorii Large (pro psy nad 40 cm) a umisťují se na stupních 

vítězů. 

 

Další psí sport je dogdancing (tanec se psem), což je taneční sestava na hudbu 

složená z efektivních triků, které pejsek umí. Díky své učenlivosti se BOC naučí vše 

poměrně rychle a snadno, u všech triků vypadají velmi elegantně. 

 

Dogfrisbee je házení speciálním frisbeem (diskem) pro pejsky. U dogfrisbee pejsci 

potřebují rychlost, přesnost a dobrou fyzickou aktivitu. Do dogfrisbee se zapojují i 

dogdancigové triky, které společně s frisbeem hezky vyniknou. 

 

Další psí sporty jsou coursing, obedience, canicross, ale výjimkou není ani sportovní 

kynologie, obrany, stopy a spoustu dalších. 

 

Na tom, aby byl pejsek dobrý ve sportu, záleží zejména geny předků. Pokud jsou 

předci dobří sportovní psi, je více než pravděpodobné, že drive a sportovní vůli zdědí 

i potomci. Určitě také záleží na tom, jak vede pejska psovod. Psích sportů je spousta 

a každý pejsek každého plemene může dělat jakýkoliv sport. Někteří k tomu mají 

lepší předpoklady jako Borderky, někteří zase menší, ale každý si může přijít na své 

a vynikat v něčem jiném. 

 

Pro BOC je každý sport nebo každá aktivita s psovodem velká zábava i bez velké 

motivace, prostě je to baví. O to je samozřejmě snadnější s nimi pracovat, zároveň 

však jako každý pejsek tu motivaci a klidný, pozitivní přístup potřebuje. 
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Krásné na tom všem je, že každá Borderka je jiná. Říká se sto lidí, sto chutí, a tak to 

platí i u BOC. Každá má své pro a proti, každá je krásná něčím jiným a každá 

v něčem jiném vyniká. Tudíž to, že jsou takové, jaké jsou, nemusí být pravidlem a 

každá určitě nemusí dělat psí sporty. Psí sporty jsou jenom další zábava navíc. 
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8. Předci dnešních BOC 
 
V roce 1893 se narodil pes jménem Old Hemp, který je považován za jednoho 

z přímých předků a otce plemene. Old Hemp po svých rodičích zdědil ty nejlepší 

vlastnosti a jeho styl práce byl v té době nevídaný – pracoval tiše, bez štěkání, 

k ovcím byl jemný a dokázal je vést a neomylně řídit, proto byl ve své době velmi 

oblíbeným krycím psem a on i jeho potomci byli velmi úspěšní na trialech. 

[36] 

 

Wartime Cap - narozen 1937, žil v době 2. světové války a byl otcem 188 

registrovaných štěňat. 

        [37] 

 

Wiston Cap – narozen 1963 (otec Wartime Cap), stal se nejčastěji používaným 

krycím psem v historii plemene Border kolie, ve svých necelých dvou letech získal 

titul Supreme Champion, a to v Cardiffu v roce 1965. 

[38]

https://en.wikipedia.org/wiki/File:AuldHemp.jpg
http://www.vixie.cz/images/border_kolie/wartcap.jpg
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9. Chov BOC v ČR 

Stejně jako všude jinde, tak i v ČR je spousta hezkých spojení a vrhů, zároveň však i 

těch ne příliš kvalitních.  

 

První Border kolie v plemenné knize byly do ČR dovezeny v roce 1993 – fena 

Mobella Jackie a pes Caristan Jaguar, obě dovezené z Anglie. První vrh Border kolií 

zapsaný v PK ČMKU se narodil 22. 4. 1994 po těchto dvou jedincích v chovatelské 

stanici Bohemia Alké. Následovaly další vrhy a další importy, mezi zakladatele české 

populace BOC patří také Highland Dreamer, Arnpriors Tsar at Beagold (první blue 

merle Border kolie v ČR) a pár dalších. První vrhy Border kolií v ČR si byly všechny 

poměrně příbuzné - vzhledem k tomu, že chov byl založen na několika málo 

jedincích. Až v roce 1997 se uskutečnilo první zahraniční krytí, do té doby bylo v 

chovu využíváno pouze 7 importovaných jedinců a jejich vzájemní potomci. 

 

Na registraci a podporu BOC je v ČR klub BCCCZ – Border Collie club Czech 

republic, klub byl založen v roce 1999. BCCCZ je dobrovolným sdružením příznivců 

psů plemene Border kolie. Klub určuje chovné podmínky pro Border kolie v ČR, 

přičemž podporuje chov zdravých, standardu odpovídajících Border kolií s průkazem 

původu. Klub svou činností podporuje své členy, zprostředkovává jejich setkání, 

snaží se informovat o novinkách ohledně zdraví, sportovních aktivitách, uchovnění, 

bonitacích, výstavách atd. 

 

V ČR se často objevuje krytí zahraničními psy, každý majitel feny si psa ke krytí 

hledá sám. Do chovu by se měly vybírat zdraví a sportovně založení jedinci, aby 

chov neupadal. 

 

 

Amy Z České Kanady [39] 
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 10. Onemocnění 

 
 
Jako každé plemeno mají i Border kolie své genetické nemoci, kterými trpí. Většina 

těchto nemocí se dá vyšetřit a genetickými kombinacemi předků se dá těmto 

nemocem předcházet. 

 

Ve srovnání s jinými současnými čistokrevnými plemeny jsou to poměrně zdraví psi. 

To je způsobeno z velké části tím, že pocházejí z relativně velké a rozmanité 

genetické základny. To souvisí s jejich dlouhou historií pracovních psů. Předkové 

dnešních  Border kolií byli chováni poněkud s bezcitností v tom smyslu, že přežívaly 

pouze geny těch nejzdatnějších, nerychlejších a nejchytřejších psů. 

 

Nejvíce řešené jsou oční vady, jako třeba anomálie oka (CEA), u nichž se nesprávně 

vyvíjí vnitřní struktura, ve vážnějších případech může končit až slepotou. Centrální 

progresivní atrofie (CPRA) se projeví obvykle ve dvou až šesti letech, u štěňat se 

nedá vyšetřit, způsobují ji vady ve struktuře sítnice a další nemoci očí (Primární 

luxace čočky – PLL - oslabení vazu, který drží čočku uprostřed oka, nebo glaukom, 

může být způsoben traumatem, zraněním, infekcemi nebo primární luxací čočky). 

V současnosti se rozšířila mezi jedince i epilepsie, což je psí záchvat, který má různé 

spouštěče, od nedostatečné funkce štítné žlázy, přes virus psinky po otravu, nebo 

nádor mozku. U pejsků s epilepsií, s kterými jsem se dosud setkala, byla většinou 

epilepsie daná dědičností. Epilepsie se dá vyšetřit, a lze tak předcházet přenosu na 

další jedince. 

 

Další onemocnění mohou být dysplazie kyčelních kloubů (DKK), nebo jakýchkoliv 

jiných kloubů, tím však může být postižené jakékoliv plemeno. Často je mezi BOC 

řešena osteochondróza (OCD), což je vývojová vada, objevuje se od 6. - 10. měsíce 

věku, tedy u štěňat, ale projevit se může i v pozdějším věku. 

 

Většina nemocí je však zděděná po rodičích, i přesto, že BOC musí před 

uchovněním projít bonitací, s kterou jsou spojená i vyšetření. Jednoduše může 

nějaká maličkost uniknout, přesto by se měla dělat všechna vyšetření, i když k tomu 

pes či fena nemá předpoklady, spousta nemocí se může projevit v pozdějším věku. 

Někteří majitelé své BOC dokonce připouští i s dědičnou chorobu, kde je například 

90% šance, že to štěňata zdědí, což by se určitě nemělo dít.  
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11.Závěr 

 
Border kolie mě naprosto okouzlily svojí skvělou povahou a chutí do práce. Jsem si 

naprosto jistá, že mě toto plemeno bude doprovázet celým mým životem. Je nutné 

říct, že Border kolie jsou návykové, a pokud si jednu pořídíte, u jedné rozhodně 

nezůstanete. 

 

12.Resumé 
 
 
I chose the Border collie as the topic for my cousework. The first part of my 

cousework is about  the history and origin of the breed. In the next parts I focused on 

temperament, apearance and utilization. Then I wrote about dog sports and 

ancestors of BOC. And at the end I mentioned breeding in Czech republic and some 

illnesses. Writing my cousework was easy for me because I know everything about 

this breed. Border collie is an awesome breed and I wanted to get you closer. 
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