
o roku 1917 byli nûmeckou ple-
mennou knihou zapisováni drsno-
srstí i hladkosrstí pinãové spoleã-

nû jakoÏto dvû variety téhoÏ plemene. To
v˘mluvnû ukazuje, Ïe kníraãi jsou vlastnû
vousatí pinãové a spolu s nimi vytváfiejí
dvû soubûÏné velikostní fiady. 
I pinãové byli pÛvodnû psy loveck˘mi.
V dÛsledku znaãné konkurence jin˘ch
loveck˘ch plemen psÛ, zejména z v˘cho-
du pfiicházejících honiãÛ, ubírala se jejich
specializace jin˘m smûrem. Bez ohledu
na pomûrnû pozdní dataci (1905) je
v tomto smûru v˘stiÏná charakteristika
Strebelova: „Pinã je stará, oblíbená rasa
‰vábská, která se osvûdãuje uÏ po deseti-
letí. Jízdní poslové a vozkové, jezdící od
mûsta k mûstu, nemohou Ïádného jiného
psa mimo ‰piclíka lépe pouÏít neÏ pinãe.
Je zajímavé, Ïe dávají pfiednost vût‰ím, sil-
nûj‰ím exempláfiÛm s hustou, hrubou
srstí, zajisté proto, Ïe hustá srst tohoto
psa hodí se dobfie ke sluÏbû u vozu v kaÏ-
dé roãní dobû... Mimo to dá se inteligent-
ní, spolehliv˘ pinã dobfie vychovat a vy-
cviãit... také k vyhledávání jeÏkÛ, v kteréÏ
práci jsou skuteãnû nedostiÏní, protoÏe
spojují rychlost a obratnost kfiepeláka
s ostrostí a obratností jezevãíka."
Praktické uplatnûní pinãÛ lze doplnit
o hubení drobn˘ch hlodavcÛ a ‰kodné ve
stájích a na venkovsk˘ch usedlostech -
proto se pinãÛm také fiíkalo Stallpin-
scher, stájov˘ pinã. Jak vypl˘vá i ze
Strebela, z chovatelského hlediska se
nerozli‰ovalo ani podle velikosti, ani
podle kvality srsti. Pfiesto se v‰ak samo-
zfiejmû li‰ilo uplatnûní psÛ, a tedy i v˘bûr
do chovu. Velcí, silní, dobfie osrstûní pin-
ãové byli pouÏíváni jako psi honáãtí, far-
máfi‰tí a fiezniãtí. Stfiednû velcí psi, pra-
covnû nejv‰estrannûj‰í, se uplatÀovali aÈ
uÏ jako lovci krys a jiné ‰kodné ve stave-
ní, nebo jako hlídaãi ãi prÛvodci jezdcÛ
a formanÛ. Na v˘stavû byl stfiední kníraã
poprvé pfiedveden na tfietí mezinárodní
v˘stavû psÛ v Hannoveru roku 1879
a v roce 1880 byl zpracován první stan-
dard. Specializovan˘ Schnauzer und
Pinscher Klub byl zaloÏen v roce 1895,
Bavorsk˘ klub chovatelÛ kníraãÛ pak
v roce 1907 v Mnichovû.
Bûhem své stoleté historie se kníraã –
zejména stfiední a mal˘ – v˘raznû zjemnil.
Jeho vzhled nejvíce ovlivnila stále rafino-
vanûj‰í úprava srsti a její barevnost; dnes
známe kníraãe ve zbarvení pepfi a sÛl,
ãerném, ãerno-stfiíbrném a nakonec
i bílém. Zásadní zmûnu ve v˘razu pfiinesl
zákaz kupírování u‰í, dnes se na v˘sta-
vách stále více setkáváme i s kníraãi
s nekupírovan˘m ocasem.

Michal Císafiovsk˘
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Na konci 19. století byly rozli‰ovány ãtyfii typy
pinãÛ: pinãové drsnosrstí ãili krysafii, drsnosrstí
pinãové trpasliãí neboli opiãí, pinãové
hladkosrstí a krákosrstí zakrslí pinãové.
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Kresba
nûmeckého
drsnosrstého
pinãe Lyra-
Schnauzerfreund
z knihy 
dr. A. Ströse
Unsere Hunde
z roku 1902

„Drsnosrst˘ krysafi
chlévní“ z Fuchsovy

knihy vydané roku
1903, „má pro bizzarní

svÛj vzhled jen málo
milovníkÛ, a chov jeho

je proto jen ve velmi
skrovné mífie

provádûn“.

„Moderní 
drsnosrst˘ 
kníraã“ (Ein 
moderner 
rauhhariger 
Schnauzer); profesor 
L . Hoffmann pouÏil 
ve své publikaci Das 
Buch vom gesunden und kranken Hunde, 
vydané ve Vídni roku 1901, jako jeden 
z prvních autorÛ termínu Schnauzer - kníraã

Bungartzova kresba 
stájového pinãe z roku 1884

Nûmeck˘
drsnosrst˘
pinã na
fotografii
z roku
1900 nebo
1901

Krátkosrstí
nûmeãtí
pinãové
z pfielomu
století

Stfiední kníraã
z ãeského chovu

„RÛÏe York“, 
nar. 25. 6. 1936,

maj. E. Karlíková,
studující Litomy‰l

Nová ãtvrt; snímek je
z ãasopisu

âeskomoravského
kynologického svazu

v Praze PES, 1941
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