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PMal˘ hladkosrst˘
pinã je siln˘
a svalnat˘ psík
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Mal˘ hladkosrst˘ pinã

patná povûst ratlíkÛ má ov‰em své
dÛvody. Na poãátku 20. století je‰tû
malí pinãové patfiili k velmi

populárním plemenÛm. Jak pí‰e Václav
Fuchs ve své proslulé kynologické
pfiíruãce z roku 1903, „...trpasliãí ratlíãkové
ãili krátkosrstí nûmeãtí pinãlíci jsou té
doby u nás velmi oblíben˘m druhem
psíkÛ dámsk˘ch, ktefií se tû‰í znaãné
poptávce“. A jak uÏ to tak b˘vá, kde je
velká poptávka, tam roste i nabídka
a úroveÀ chovu jde dolÛ. Ve snaze vyhovût
dámám a jejich poÏadavkÛm se chovatelé
snaÏili produkovat zvífiátka co nejmen‰í
bez ohledu na to, Ïe úporná
miniaturizace za kaÏdou cenu s sebou
pfiiná‰ela fiadu problémÛ. Nûkdej‰í otuÏilí
a odolní venkov‰tí psíci, ktefií srdnatû
dávili my‰i (odtud jejich lidové
pojmenování odvozeného od nûmeckého
die Ratte = krysa), hlídali malé obchÛdky
a dvorky a na kozlíku doprovázeli
formany a povozníky, se postupnû
pfiestali podobat skuteãn˘m psÛm. Jejich
kosti byly v dÛsledku bezhlavého
zmen‰ování stále tenãí, hlaviãky kulatûj‰í,
oãiãka vypouklej‰í, tûlíãka nestabilnûj‰í…
Zájem o nû upadal a okruh jejich majitelÛ
se stále více zuÏoval na staré panny, které
své pejsánky navíc je‰tû pfiecpávaly,
nedopfiály jim tolik potfiebn˘ pohyb na
zdravém vzduchu, a jakmile zafoukal
první studen˘ vûtfiík, halily je do tepl˘ch
deãek. Pak je‰tû sv˘m niãiv˘m vlivem
zasáhla 2. svûtová válka a kdysi oblíbené
plemeno se i v zemi svého pÛvodu stalo
vzácn˘m. Po válce se pak zaãala více ‰ífiit
nejrÛznûj‰í atraktivní plemena
spoleãensk˘ch psÛ, která svou dlouhou
srstí, roztomil˘m v˘razem nebo bizarností
starého dobrého pinãe odsunula je‰tû
více do pozadí. Rozmarná paní Móda
obrátila svou pozornost jinam, takÏe se
skoro zdálo, Ïe „obyãejnému“ pinãovi je
odzvonûno. 

NÁVRAT KE KO¤ENÒM
Na‰tûstí se na‰li osvícení kynologové,

kter˘m to bylo líto a vrátili se ke kofienÛm.
Zaãali pfiipomínat skuteãnost, na kterou
se jaksi pozapomnûlo. TotiÏ Ïe v‰ichni
pinãové b˘vali v minulosti velmi otuÏil˘mi
pracovními psy. Pinãovití psi pfiedstavují
jeden ze základních typÛ psÛ, existujících
dávno pfied vznikem moderní kynologie
a jednotliv˘ch plemen. UÏ legendární pes
baÏinn˘, datovan˘ do doby 5000 let pfied
na‰ím letopoãtem, vykazoval typické
znaky tûlesné stavby pinãÛ. I kdyÏ se jim
tfieba fiíkalo jinak, malí aÏ stfiední
kvadratiãtí spí‰e subtilní psi bez gramu
pfiebyteãného tuku a s jemnû tvarovan˘mi
konãetinami pobíhali po venkovsk˘ch
dvorcích ve stfiední Evropû, kam aÏ lidská
pamûÈ sahá. Malí pejskové podobní
dne‰ním mal˘m hladkosrst˘m pinãÛm
jsou prokazatelnû doloÏeni uÏ ve
stfiedovûku, na svém dvofie je mûl polsk˘
král Boleslav Smûl˘ a pozdûji pr˘ i Karel IV.
AÏ do konce 19. století pobíhali bez
pov‰imnutí kynologick˘ch odborníkÛ po
dvorcích a návsích vesnic v celé stfiední
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PROSTĚ jen pes
·

K mal˘m plemenÛm v‰eobecnû pfietrvává mezi lidmi urãit˘ despekt, lapidárnû vyjadfiovan˘
ãasto sl˘chanou vûtou „vÏdyÈ to snad ani nejsou psi“. Mal˘ hladkosrst˘ pinã, ‰iroké
vefiejnosti známûj‰í pod oznaãením „ratlík“ , pak jako by byl ztûlesnûním v‰ech negativních
vlastností pfiipisovan˘ch psím trpaslíkÛm: nervové lability, u‰tûkanosti, rozmazlenosti
a zimomfiivosti. Dnes bychom se chtûli pokusit vás pfiesvûdãit, Ïe prav˘ opak je pravdou. 

Zmatky kolem jména
Pfiimlouváme se (spolu s mnoha
chovateli) za oznaãování plemene
názvem mal˘ hladkosrst˘ pinã.
I v oficiálních dokumentech se 
nûkdy setkáváme s oznaãením „trpasliãí
pinã“, které je doslovn˘m pfiekladem
nûmeckého oznaãení Zwergpinscher. 
To je ov‰em ponûkud zavádûjící,
s pfiívlastkem trpasliãí si povûdomû
spojujeme mnohé znaky projevy
miniaturizace, s nimiÏ chovatelé tohoto
plemene bojují a jimÏ se chtûjí vyhnout. 
V hovorové mluvû stále pfietrvává
oznaãení „ratlík“ , které v‰ak zahrnuje
v‰echny malé psy typu pinãe, aÈ uÏ je
jejich pÛvod jak˘koli. Ostatnû oznaãení
krysafiík je zase jen poãe‰tûnou
podobou nûmeckého ratlíka.

Trend doby je
jasn˘: kupírování
je zbyteãné

SP 02/05 20-25 pinč   18.1.2005  11:34  Stránka 23



Evropû. Prostí lidé si jich váÏili pro jejich
srdnatost, nenároãnost a Ïivotaschopnost.
Pinãové toho Ïádali málo a poskytovali
pfiitom cenné sluÏby. Právû k tûmto
pÛvodním funkãním a odoln˘m
venkovsk˘m psÛm se souãasní chovatelé
rozhodli vrátit. A udûlali dobfie. 

ZMEN·ENINA 
BEZ NEDOSTATKÒ 
Mal˘ hladkosrst˘ pinã by mûl b˘t podle
platného standardu co nejpfiesnûj‰í zmen-
‰eninou pinãe stfiedního. Mûl by
vykazovat v‰echny typické znaky sv˘ch
vût‰ích pfiíbuzn˘ch bez nedostatkÛ
zpÛsoben˘ch trpasliãím vzrÛstem. Cílem
nejsou psi co nejmen‰í, n˘brÏ sice malí
(ideální kohoutková v˘‰ka je 25 aÏ 30 cm),
ale soumûrní, kvadratiãtí, svalnatí a pevní. 
Lehko se to napí‰e, tûÏko provede. Do-
sáhnout tohoto ideálního stavu totiÏ
není nic snadného. Zvlá‰tû hlavy dûlají
chovatelÛm dlouhodobû vrásky. PoÏado-
vaná dlouhá, silná a plochá hlava má

zvlá‰tû u mal˘ch psíkÛ na spodní
v˘‰kové hranici tendenci se kulatit
a zkracovat podobnû, jak to známe

u praÏsk˘ch krysafiíkÛ. Na‰tûstí rozumní
chovatelé pfiestali usilovat o pejsky co
nejmen‰í, ale stanovili si, Ïe minimální
kohoutková v˘‰ka nesmí klesnout pod
25 cm a Ïe vût‰í rozhodnû neznamená
hor‰í. Ostatnû nejtypiãtûj‰í se ukázali b˘t
jedinci kolem 30 cm v kohoutku. 
V prÛbûhu nûkolika posledních desetiletí
se podafiilo zdánlivû nemoÏné. Ideální
pfiedstava se zaãala naplÀovat. Moderní
mal˘ hladkosrst˘ pinã je kompaktní
robustní psík, kter˘ skuteãnû jako by
z oka vypadl stfiednímu nûmeckému
pinãovi – a vlastnû i dobrmanovi. Je to
vskutku „psovsky“ vyhlíÏející pes
s ohniv˘m temperamentem, neãekanû
mr‰tn˘, rychl˘ a pohybliv˘. Kdo nûkdy
vidûl malého pinãe vyskakujícího svému
ãlovûku bez sebemen‰í námahy do
náruãí, plavajícího v fiece a s lehkostí
pfiekonávajícího pfiírodní pfiekáÏky, ten ví,
o ãem je fieã. 
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Mal˘ hladkosrst˘ pinã

Pinãové jsou Ïiví,
mr‰tní a pohybliví

U‰lechtilá elegance. Mal˘
pinã by mûl pÛsobit jako
zmen‰enina dobrmana.
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SPORTOVEC A HLÍDAâ 
Mezi mal˘mi plemeny patfií mal˘
hladkosrst˘ pinã k tûm nejsportovnûj‰ím.
Jeho pohyblivost a mr‰tnost jsou
obdivuhodné. Bez problémÛ dokáÏe svého
majitele doprovázet na celodenních
v˘letech, zlézat s ním hory, jezdit v kánoi
a spát ve stanu. Je schopen s lehkostí
ubûhnout deset kilometrÛ u kola bez
viditeln˘ch známek únavy. Jinak nemilé
pfiípady ztracen˘ch pinãÛ, ktefií byli
schopni dlouhodobû pfieÏívat samostatnû
venku bez lidské pomoci, rovnûÏ dokazují
obrovskou Ïivotaschopnost tohoto
plemene. 
Nejoblíbenûj‰ím zamûstnáním snad
kaÏdého pinãe je hlídání. Lidí, vûcí, domÛ,
pozemkÛ… to je celkem jedno. Mají silnû
vyvinut˘ teritoriální pud, a tak za plotem
zahrádky i za dvefimi bytu jakoÏ i v autû se
z nich stávají bezkonkurenãní hlídaãi.
Odvahy má pinã za deset velk˘ch psÛ
a proti nepfiíteli – tfieba jen domnûlému – se
vrhá s patfiiãnou razancí. Rychle se
rozhoduje a bleskovû jedná. 
V jeho povaze zÛstává dûdiãnû zakódována
ostrost a nedÛvûfiivost. Mal˘ pinã se hned-
tak s kaÏd˘m nekamarádí, nemá rád doteky
cizích lidí a dokáÏe po nich docela ostfie
vyjet. Nebratfiíãkuje se ani s ostatními psy
a nijak zvlá‰È netouÏí po tom, aby
domácnost sdílel s nûkter˘m z nich.
Zvlá‰tû souÏití nûkolika fen b˘vá
problematické. Pokud byste pfiesto chtûli
mít pinãe dva nebo více, pofiiìte si pár
nebo alespoÀ matku s dcerou ãi otce se
synem. 
Aã to mÛÏe znít pfiekvapivû, malí pinãové

jsou schopni dosahovat vynikajících v˘-
sledkÛ na kynologick˘ch cviãi‰tích.
Zatímo u jejich blízk˘ch pfiíbuzn˘ch
drsnosrt˘ch mal˘ch kníraãÛ to nikoho
nepfiekvapí, pfiedstava „ratlíka“ coby
sportovního ãi dokonce sluÏebního psa
se mÛÏe zdát po‰etilá. Ale jen do chvíle,
neÏ zjistíte, jak˘ch v˘konÛ je schopen!
Pfiitom díky jeho tûlesn˘m rozmûrÛm ho
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Standard krátce: 
âÍSLO STANDARDU FCI: 
185 (11. 8. 2000)
ZEMù PÒVODU: Nûmecko
CELKOV¯ VZHLED: Mal˘ hladkosrst˘
svalnat˘ pes u‰lechtil˘ch linií. Tûlo je
kvadratické, hlava dlouhá, silná. Ucho je
stojící nebo klopené (ve tvaru písmene V,
stoãené dopfiedu smûrem ke spánkÛm),
v obou pfiípadech vysoko nasazené. 
VELIKOST: V˘‰ka v kohoutku 
25 – 30 cm, váha 4 – 6 kg
SRST: Krátká, hustá, hladká, 
tûsnû pfiiléhající k tûlu
BARVA: âerná s pálením (leskle ãerná
srst s ãerven˘mi respektive hnûd˘mi
znaky), jelení ãerveÀ, ãervenohnûdá 
aÏ tmavoãervenohnûdá nebo srnãí hnûì
PRÒMùRN¯ VùK: Kolem 15 let
KONTAKT: âeskomoravsk˘ klub
chovatelÛ hladkosrst˘ch pinãÛ,
www.pinc.wz.cz, J. Dvofiáková, Py‰ely
24, tel. 323 647 335)
Klub chovatelÛ â. R. se sídlem v Brnû, 
E. Andrsová, Korunní 48, 120 00 Praha 2

Pinã je sv˘m
pÛvodem venkovan

a je rád v pfiírodû

k 1 1/12/05 1:36
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mÛÏe úspû‰nû cviãit i vût‰í dítû. Na
mal˘ch pinãích je zkrátka dodnes vidût
vidût, Ïe jejich pfiedkové nebyli pokojoví
mazlíãci, ale uÏitkoví sel‰tí psi. 

BERTE HO VÁÎNù!
Aby nevznikl myln˘ dojem: mazlení
a lichotky od svého pána pinã miluje
jako kaÏd˘ jin˘ pes. Je nejspokojenûj‰í
v lidské pfiítomnosti, k smrti rád si hraje
a baví ho komunikovat s ãlovûkem.
Pfiece jen v‰ak b˘vá o nûco
samostatnûj‰í a ménû závisl˘ neÏ bûÏní
pokojoví psíci. Nevadí mu strávit pÛl
dne pobíháním po zahradû
a po‰tûkáváním na lidi, není ne‰Èastn˘,
kdyÏ je nûjakou dobu ponechán sám
sobû. Co mu v‰ak vadí, je, kdyÏ ho
nûkdo nebere váÏnû a nevûnuje mu
dostatek pozornosti. 
Pinã je ochoten se zãásti zabavit sám, po
zbytek dne je v‰ak tfieba se mu dost
vûnovat. Jeho bystr˘ intelekt a rtuÈovit˘
temperament chtûjí b˘t zamûstnány. Je to
v˘razná osobnost vyÏadující pevné
vedení a jasné stanovení pravidel. Nelze
ho pokládat za Ïivou hraãku, je to pes
kaÏd˘m coulem se v‰emi v˘hodami
i nev˘hodami, které to pfiiná‰í. 

PINâOVÉ A DùTI
Zvlá‰tní kapitolu tvofií vztah pinãÛ

a dûtí. Pinã, kter˘ nemûl pfiíleÏitost
vyrÛstat ve spoleãnosti dûtí, s nimi
mÛÏe mít problémy. K cizím dûtem je
stejnû nedÛvûfiiv˘ jako ke v‰em cizím
lidem, a pokud se chovají
nepfiedvídatelnû – coÏ dûti s oblibou
dûlávají – mÛÏe dojít i na kousnutí.
Na druhé stranû dûti, které vyrÛstají
v rodinû s pinãem, by si snad nemohly
pfiát lep‰ího kamaráda. Nesmírnû rád si
s nimi hraje a je k neutahání, sleduje je
na kaÏdém kroku a ochotnû
spolupracuje na v‰ech jejich nápadech.
Vût‰í dûti, dejme tomu po desátém roce
vûku, mohou také pinãe samostatnû
cviãit, docházet s ním na cviãi‰tû nebo
jezdit na závody. Pinãové s rozumn˘mi
dûtmi rádi spolupracují, protoÏe jim
vyhovují sv˘m temperamentem
a aktivním pfiístupem k Ïivotu. A jsou
tak malí, Ïe je dûti dobfie zvládnou jen s
malou pomocí dospûlého. 

ZDRAV¯ A NENÁROâN¯
Malí hladkosrstí pinãové vynikají mezi
mal˘mi spoleãensk˘mi psíky svou
nenároãností. Jejich hladkou srst
postaãí jednou za ãas pfietfiít a máte psa
ve v˘stavní kondici! A pokud ho od
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Mal˘ hladkosrst˘ pinã

U‰i a ocas
Je‰tû pomûrnû nedávno jsme si
neumûli pfiedstavit pinãe bez
kupírovan˘ch u‰í a ocasu. 
Dnes se situace zmûnila, kupírování 
u‰í je ze zákona zakázáno 
(a koneãnû uÏ i v praxi uplatÀováno).
Doposud jsou povoleny obû variety 
u‰í, tedy stojící i klopené. Teprve 
ãas ukáÏe, které z tûchto variet 
dá budoucnost pfiednost.
Ohlednû délky ocasu je ná‰ zákon
zatím benevolentní, ale v zemi pÛvodu
Nûmecku uÏ je kupírování ocasÛ rovnûÏ
nepfiípustné a na‰i chovatelé na to
musí brát ohled. Není sporu o tom, 
Ïe tento trend pozmûnil celkov˘ 
vzhled plemene a pfiedstavuje 
novou v˘zvu pro v‰echny chovatele.
Dosáhnout správného tvaru a nesení
ocasu chovatelskou prací je jistû
obtíÏnûj‰í neÏ k nûmu u dospût
pouh˘m zkrácením. Nikoli v‰ak
nemoÏné, jak pfiesvûdãivû dokazují
chovatelské v˘sledky z poslední doby. 

Fo
to

 M
ar

tin
 S

m
rã

ek

U‰i uÏ se
pinãÛm
nekupírují,
pfiesto
mohou 
b˘t pûknû
vztyãené
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mládí systematicky otuÏujete tfieba tím,
Ïe mu pelí‰ek neumístíte pfiímo pod
topení, ale radûji do chladnûj‰í
pfiedsínû, nebo Ïe s ním budete
pravidelnû vyráÏet na del‰í vycházky bez
ohledu na poãasí, je i pfiekvapivû
odoln˘. 
Jedna z na‰ich nejzku‰enûj‰ích
chovatelek mal˘ch hladkosrst˘ch pinãÛ
Jaroslava Dvofiáková má své malé pinãe
vût‰í ãást dne na zahradû – a to celoroãnû.
V zimû se brodí snûhem, v létû se koupají
v zahradním bazénku, jsou stále
v pohybu a sr‰í zdravím a vitalitou.
Veterináfi je pro nû ãlovûk neznám˘.
Chovatelka o tom fiíká: „Moji malí
pinãové jsou zvyklí b˘t venku kaÏd˘ den
a za jakéhokoli poãasí. Stále si hrají
a bûhají. Mají ov‰em zateplené boudy,
kam se mohou za nepfiíznivého poãasí
schovat, a v noci jsou v místnosti, kde
teplota nepfiesahuje 18 °C. Jejich
nejvût‰ím potû‰ením je bûhání u kola.
Ani po ubûhnutí 20 kilometrÛ na nich
nepozoruji únavu. Jsou naprosto zdraví
a otuÏilí. Veterináfie prakticky neznají.
A bûÏnû se doÏívají 16 aÏ 18 let.“
Ov‰em zároveÀ zdÛrazÀuje, Ïe psi
musí mít moÏnost stálého kontaktu
s rodinou. Není nic snaz‰ího neÏ
nechat si do dvefií zabudovat speciální

vchod pro koãky a pro psy
s automaticky se zaklápûjícími dvífiky.
Pinã tak bude mít pod kontrolou celou
zahradu a hlídat ji, jak mu velí jeho
pfiirozenost, a zároveÀ bude moci
kdykoliv zaskoãit za sv˘mi pány. 
Ani s rozmnoÏováním tûchto odoln˘ch
psíkÛ neb˘vají problémy. Fenky rodí
samy, ‰tûÀata jsou vût‰inou vitální

a fenky se o nû samostatnû a dobfie
starají. BûÏnû mívají 4 aÏ 5 ‰tûÀat, coÏ
u psÛ této velikosti rozhodnû není
obvyklé. 
To v‰echno je zfiejmû dûdictví po dávn˘ch
pfiedcích stájov˘ch pinãích, ktefií nikdy
nemûli na rÛÏích ustláno a s Ïivotem se
museli pofiádnû poprat.

VYBÍRAT S ROZVAHOU!
Îe jste takového bájeãného pejska je‰tû
nepotkali? A Ïe jste naopak zrovna vãera
vidûli roztfieseného ratlíãka, kter˘ na vás
hystericky doráÏel? BohuÏel malí pinãové
mají tu smÛlu, Ïe se jejich chov, ãi lépe
fieãeno rozmnoÏování, odehrává do
znaãné míry Ïivelnû a Ïe stále je‰tû
pfietrvává u mnoha lidí snaha získat co
nejmen‰ího pejska za co nejménû penûz.
Tito „ratlíci“ sice vût‰inou nemají prÛkaz
pÛvodu, a nelze je tedy povaÏovat za
typické pfiedstavitele plemene, nicménû
právû s nimi se vefiejnost setkává
nejãastûji. 
Pokud v‰ak budete mít zájem získat
opravdového standardního malého
hladkosrstého pinãe, obraÈte se na
renomované chovatele. I u nás jich
nûkolik je a na‰i pinãové mají velmi
dobrou úroveÀ. Pfiitom jejich cena se
stále udrÏuje na pfiijatelné úrovni,

Oba moÏné typy zbarvení:
ãerné s pálením a ãervené
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