
e sice sporné, zda angliãtí teriéfii –
lépe fieãeno legendární ,,staroang-
lick˘ teriér“ jakoÏto pfiedek v‰ech

teriérÛ anglick˘ch – jsou praotci ãi pfied-
chÛdci v‰ech pinãÛ a zejména nûmec-
k˘ch, ãi zda je tomu naopak, není v‰ak
pochyb o tom, Ïe pro Angliãany je v˘raz
pinscher (pinã) synonymem teriéra. 
Nejvût‰í z pinãÛ dobrman získal své jmé-
no po Karlu Friedrichu Louisi Do-
bermannovi, kter˘ – jak se zpravidla uvá-
dí – toto plemeno v pravém slova smyslu
nevytvofiil, ale nejvût‰í mûrou se zaslou-
Ïil o jakési koneãné ,,dotaÏení“ hladko-
srsté linie pinãÛ do vrcholné formy.
Motivací mu byla pfiedev‰ím praktická

potfieba, neboÈ jako obecní zamûstna-
nec, k jehoÏ úkolÛm patfiilo i vybírání
daní, potfieboval vhodného psa k osobní
ochranû. I kdyÏ je známa zcela pfiesná
doba, kdy se chovu vûnoval, bylo to mezi
lety 1865 a6 1870, absence jak˘chkoli
chovatelsk˘ch záznamÛ a dokladÛ znaã-
nû ztûÏuje identifikaci pouÏitého chov-
ného materiálu. Dobermann byl navíc
také pohodn˘m, jemuÏ pro‰lo rukama
nespoãetnû nejrÛznûj‰ích psÛ. Opfiít se
tedy lze zejména o typické exteriérové
a povahové znaky a o domnûnky jeho
následovníka Otto Göllera, kter˘ pokra-
ãoval v práci zapoãaté v duryÀské
Apoldû K. F. L. Dobermannem. V roce

1899 zaloÏil první chovatelsk˘ klub
dobrmanÛ. Kromû velk˘ch jedincÛ míst-
ních pinãÛ jakoÏto nepochybného chov-
ného základu byli vyuÏiti údajnû nûmeã-
tí krátkosrstí loveãtí psi (ohafii?),
staronûmeck˘ ovãák, modré dogy, hovo-
fií se i o francouzském beauceronovi,
grejhaundovi, nûkteré spoleãné znaky
ukazují na vliv rotvajlera. Zpûtnû – po
dlouhodobém v˘vojovém osamostatnû-
ní – byl vyuÏit i manchester teriér, kter˘
skuteãnû nejv˘mluvnûji dokazuje dvojje-
dinost pinãÛ a anglick˘ch teriérÛ. K za-
kladatelÛm chovu se fiadí také Goswin
Tischler, produkující vynikající jedince
ve své chovné stanici Groenland (nazva-
né podle ulice, v níÏ v Apoldû Ïil, jiÏ od
roku 1895). Na v˘stavû byl dobrman
poprvé pfiedveden v roce 1897 v Erfurtu,
z roku 1900 pochází první standard ple-
mene. VãleÀování nûkter˘ch dal‰ích ple-
men do chovu pfiineslo roz‰ífiení poãtu
barevn˘ch variet: vedle ãerného s pále-
ním je k vidûní hnûd˘ s pálením, vzácnû
pak modr˘ s pálením, prakticky vymizeli
ãervení psi s pálením. 
Je pozoruhodné, Ïe dobrman byl témûfi
od svého „zrození“ hotov˘m plemenem,
které ani v prÛbûhu celého století nedo-
znalo v˘raznûj‰ích zmûn.

Michal Císafiovsk˘

HISTORIE

Jak vypadali pfied 100 lety...

Fo
to

 a
 r

ep
ro

: C
AN

IS
 –

 M
ed

ia

48 SVùT PSÒ 10/05

Malí psíci, pouÏívaní k hubení domácí ‰kodné, nejãastûji
zvaní ratlíci, jsou v Evropû i na britsk˘ch ostrovech
známi jiÏ po staletí. V˘voj evropsk˘ch pinãÛ mÛÏeme
povaÏovat za samostatn˘ a na anglick˘ch teriérech
v podstatû nezávisl ,̆ rozvíjející se ponejvíce 
ve stfiední Evropû, na území Nûmecka a âech. 

J

DOBRMAN
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„Dobermann-Pintscher“
z publikace Arthura 
Seyfartha Der Hund 
und seine Rassen 
(první vydání 
vy‰lo v roce 
1898)

V Seyfarthovû
knize je
zachycen
i anglick˘
„Black and
tan Terrier“

Dvojice nûmeck˘ch
dobermansk˘ch pinãÛ
pes Belling a fena 
Bea na kresbû 
z konce 19. století

V Anglii dobrman nikdy velké ‰tûstí neudûlal 
– zde mûli svého vlastního hladkosrstého „pinãe“,
nejprve black and tan teriéra, posléze manchester
teriéra; pes Livesey Sunstar z Blackburn,
Lancastershire ve vûku sedmi mûsícÛ – bez
mûfiítka – „cel˘ dobrman“ (snímek je z roku 1927)

,,Krátkosrstí pinãové nûmeãtí rovnají se v mnohém
ohledu anglick˘m black and tan teriérÛm, ktefií jsou

nejbliÏ‰ími pokrevními pfiíbuzn˘mi pinãÛ
nûmeck˘ch a dle v‰eho jejich praotci,“ 

soudí v roce 1903 Václav Fuchs; pinã
dobermansk˘ Princ z Galluswarte 
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Dobrman z knihy 
dr. A. Strösse Unsere

Hunde z roku 1902

Dobrman, fena Ester
v. Deutz z 20. let
minulého století
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