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GRIFONCI
Trojice mal˘ch belgick˘ch pinãÛ, z nichÏ dva jsou
podle drsné srsti zváni grifoni a tﬁetí, se srstí hladkou
– brabantík, jsou lokální obdobou pinãÛ nûmeck˘ch,
pﬁedev‰ím opiãího pinãe a malého kníraãe. Stejnû
jako málo známého pinãe z Nizozemí – smoushonda.
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alí stájoví pinãové, hubitelé
drobné domácí ‰kodné, pﬁedev‰ím krys, byli v Evropû roz‰íﬁeni uÏ v dobû vrcholného stﬁedovûku
a pracovali ve funkci jakési domácí zdravotní policie. Stejnû jako v Anglii teriéﬁi.
Opiãí pinãové vznikli z tûch stájov˘ch
pinãÛ, kteﬁí mûli v˘raznûji zkrácenou
obliãejovou partii a tím i celkovû kulatûj‰í hlavu. Je‰tû dále byl tento znak rozvinut právû u mal˘ch belgick˘ch pinãÛ.
Po zahájení ﬁízeného chovu, coÏ bylo
v tomto pﬁípadû koncem 19. století,
zejména po roce 1880, kdy se bruselsk˘
pinã poprvé pﬁedstavil na v˘stavû právû
v Bruselu, byly extrémní kulatost hlavy
a klenutí ãela posíleny je‰tû kﬁíÏením
s mopsem. S tímto plemenem souvisí
také krátkosrstá forma belgick˘ch pinãÛ
– brabantík. Podobnû jako ,,ãesk˘ formansk˘ psík“ i bruselsk˘ grifon byl pes
vozkÛ, v Belgii ,,chien du cocher“,
v Nûmecku cestoval jeho pﬁíbuzn˘ jako
„Kutcherhund“, pes koãího. Od opiãího
pinãe, plemena nûmeckého, se belgiãtí
grifonci oddûlili vlastnû aÏ po zaloÏení
nûmeckého klubu chovatelÛ pinãÛ
a kníraãÛ v roce 1895. V˘vojovû jsou
malí belgiãtí pinãové variety téhoÏ plemene (tak je pojímají napﬁíklad
Angliãané), li‰ící se jen zbarvením v pﬁípadû belgického a bruselského grifonka
a kvalitou srsti v pﬁípadû brabantíka.
V‰ichni tﬁi jsou velmi bystﬁí, Ïiví, temperamentní, hraví a nûÏní, ideální spoleãníci zejména do mûstsk˘ch bytÛ, jako
praví pinãové v‰ak dokáÏou projevit
i odvahu a ostraÏitost.
Brabantík je nazván podle historického
kraje na území dne‰ní Belgie a Nizozemí
- Brabantu, kter˘ byl uÏ od roku 1180
samostatn˘m vévodstvím, od roku 1830
se pak stal jádrem Belgie s hlavním mûstem Bruselem. I z toho je patrné, Ïe není
ani lokální varietou malého pinãe
z tohoto území. Belgiãtí pinãové jsou
blízk˘mi pﬁíbuzn˘mi nûmeckého opiãího pinãe a malého kníraãe, z nichÏ se
oddûlili aÏ koncem 19. století jednak
v dÛsledku zaloÏení specializovaného
klubu chovatelÛ pinãÛ a kníraãÛ v Nûmecku, jednak díky módní vlnû, pﬁi níÏ
byli z doposud venkovsk˘ch, stájov˘ch
psÛ vybíráni malí jedinci, mající tendenci ke zkracování obliãejové partie a celkovému zakulacování hlavy, aby se stali
psy salonÛ. Obliba psíkÛ tohoto typu
jako domácích mazlíãkÛ je psychologicky podmínûna tím, Ïe krácení obliãejové
partie a kulatá hlava jsou ontogenetick˘m znakem mláìat vãetnû lidsk˘ch,
pÛsobí tedy cel˘ Ïivot ‰tûnûcím dojM. Císaﬁovsk˘
mem.
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Nahoﬁe: Opiãí pinã, Affenpintscher,
z knihy Arthura Seyfartha
Der Hund un seine Rassen
z roku 1898
Vpravo: Bruselsk˘ grifonek
Glenwood Gazelle
z chovatelské stanice Mrs.
M. Barwellové z Waltham St.
Lawrence, Berkshire, nar.
1925; chovatelka byla ve 20.
letech minulého století také
posuzovatelkou grifonkÛ na
v˘stavách. Na jejích psech byla
kromû tvaru hlavy a kompaktní
tûlesné stavby cenûna srst
„tvrdá jako Ïelezo“.

Nahoﬁe: Za jedno z nejstar‰ích zobrazení grifonka je
povaÏován obraz Jana van Eycka Giovanni Arnolfini
s manÏelkou z roku 1441; nûkdy je v‰ak v malém psíkovi
spatﬁován ran˘ teriér nebo pﬁíbuzn˘ bi‰onkÛ…
Dole: Brusel‰tí grifonci z Vulcan Kennel chovatelky Mrs. Levy
z Twickenhamu pocházeli z PaﬁíÏe a Bruselu; se vzpﬁímen˘ma
u‰ima Vulcan Jofre (zbarven temnû ãervenû), s klopen˘ma u‰ima
ãern˘ Vulcan Rin-Tin-Tin. Na poãátku 20. století se Angliãané
s grifonky teprve seznamovali a byli pﬁekvapeni jejich
„teriérsk˘m temperamentem a vytrvalostí pﬁi chÛzi“.

Jack-a-Dandy Whiskers a Afon Inkerman, psíci
ve zbarvení black and tan, kolem roku 1927
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