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SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ KNÍRAČŮ DO CHOVU
Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927
Tyto specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu byli vytvořeny s ohledem na cílevědomou a postupnou chovatelskou práci Klubu chovatelů kníračů ČR 1927. Pozoruhodné,
těžké a vyřazující vady podle nových standardů slouží jako orientační pro činnost rozhodčích
na výstavách a dalších akcích klubu.
KRITERIA PRO VYŘAZOVÁNÍ Z CHOVU:
Ve všech bodech se jedná o výraznou míru popsaných vad, pokud není jinak přesně specifikováno.

1. Obecně platná:
* Pohlavní orgány – kryptorchismus, monorchismus a tříselné kanály umožňující vtažení
varlete do břišní dutiny.
* Zakrývání vad – psi a feny, u nichž byl proveden operativní zákrok nebo barvení k
odstra-nění nebo zakrytí nějaké anatomické nebo exteriérové vady, vyřazující z chovu
(bílé skvrny, kryptorchismus apod).
* Povahové vlastnosti – ohodnocení povahy nebo povahových vloh kódem 1 a 9.
2. Celkový vzhled:
* vzhled hladkosrstého pinče, zcela netypický
* příliš lehký, chrtovitý
* příliš těžký a málo ušlechtilý, zcela netypický pro přílišnou hrubost a lymfatičnost,
teriérský typ
3. Výška:
U všech tří velikostních rázů se toleruje 1 cm od standardu jako mezní chyba při měření.
Kohoutkovou výšku může měřit pouze delegovaný rozhodčí pro exteriér a jen za osobní
asistence druhého člena bonitační komise.
K měření může být používáno pouze kovové měřidlo, které každý rozhodčí obdržel od klubu.
Horní bod měření – kohoutek je tvořen okraji lopatkových chrupavek a je třeba ho před přiložením měřidla určit pohmatem. Svislá část měřidla musí zachovat svislost a nemusí být nezbytně
přiložena k přední končetině psa – feny.
Měření se musí provádět v klidném prostředí a pouze za přítomnosti členů komise a majitele
psa nebo feny. K měření musí být k dispozici rovná, pevná a neklouzavá plocha buď na zemi
nebo na stole. Kohoutkovou výšku nutno měřit nejméně třikrát pod vizuální kontrolou druhého
člena komise a naměřená hodnota musí být ohlašována nahlas, aby ji slyšel i majitel psa nebo
feny. K měření mohou být předvedeni pouze psi nebo feny dobře k tomuto procesu připravení.
Pes nebo fena musí při měření stát v korektním postoji, tj. přirozeně zaúhlené a na podložce
postavené končetiny a přirozeně nesená hlava (hrdlo psa musí být ve výši páteře).
Ostatní měření:
Kovovým měřidlem je ještě stanovována délka trupu (měřícími body jsou výběžek kosti prsní
vepředu a sedací hrbol pánve pro m ěření vzadu). Správné změření délky trupu rovněž závisí
na splnění podmínek, uvedených pro měření kohoutkové výšky.
Páskovou mírou se pak měří délka hlavy (měřícími body jsou týlní hrbol a špička čenichu),
délka hřbetu (měřícími body jsou kohoutek a kořen ocasu).
4. Hlava:
* atypická, pinčí
5. Oko:
* dravčí – č. 4 a 5; v chovném páru se smí spojit barva oka 2 nebo 3 pouze s barvou 0
nebo 1
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Trvale vyřazující vadou je pozitivní vyšetření na dědičnou oční vadu.
Pro malé knírače dále platí:
Všechna zvířata využitá v chovu po 01.07.2006 musí mít v průkazu původu zapsáno od kompetentního veterinárního lékaře vyšetření na dědičné oční vady (DOV) s negativním výsledkem
ne starší 2 let. Jinak mu nemůže být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí.

6. Ucho:
U kníračů lze tolerovat nekupírované, malé postavené ucho. V bonitační kartě musí být
evidováno a případně popsáno přesné postavení a tvar ucha.
(Doporučení pro rozhodčí a poradce chovu – jedinec s tímto uchem by neměl získat významné
ocenění jako vítěz třídy, vítěz výstavy, primus junior atd.)
7. Ocas:
Na vůli chovatele zatím zůstává, zda nechá kupírovat ocasy nebo ne. Je však povinností
chova-tele upozornit předem nabyvatele štěněte s kupírovaným ocasem na případné těžkosti
s účastí na výstavách v zemích, ve kterých je kupírování ocasů zákonem zakázáno.
Vadné nesení či nasazení ocasu k hlavě vychýlené se označí v bonitačním kódu.
8. Srst:
8.1 (všechny barevné rázy)
* hladkosrstost
* chybějící vous, obočí
* příliš měkká, dlouhá a zvlněná při min. délce 2,5 cm
* kudrnatá
* bílé znaky na prsou s nepigmentovanou kůží
8.2 černý ráz
*

hnědý nebo šedý odstín převažující po celém těle

8.3 pepř a sůl
*

ostře ohraničené světlé znaky

*

hnědá podsada po celém těle

*

výrazně černé sedlo a úhoří pruh bez náznaku propepření

8.4 černostříbřitý
*

hnědý nebo šedý odstín převažující po celém těle

*

prokvetlost výrazná po celém těle ve spojení s neostře ohraničenými znaky

8.5 Výskyt jinobarevných štěňat:
a) Ve vrhu, kde se vyskytnou jinobarevná štěňata, budou tato štěňata v přihlášce vrhu
přísluš-ným poradcem chovu a následně v průkazu původu plemennou knihou v rubrice
bonitace označena písmenem „S“ (souhlasná barva s rodiči) nebo písmenem „N“
(nesouhlasná barva s rodiči).
b) Všechna štěňata z takového vrhu budou zvlášť evidována ÚPCH. Mohou se zúčastňovat
výstav a sportovních akcí bez omezení se zařazením podle skutečné barvy.
c) Spojení rodičovského páru takového vrhu se nesmí opakovat!
d) V případě výjimečně kvalitních jedinců může o jejich zařazení do chovu podle skutečné barvy
na 3 vrhy rozhodnout prezídium klubu na základě doporučení ÚPCH a posouzení samostatnou
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bonitační komisí, jejímž členem musí být ÚPCH nebo jím stanovený odborný zástupce. Bonitace je společná podle systému základních bonitací velkých kníračů, ale nelze ji opakovat!
e) Chovatel musí případné zájemce o štěňata na tyto komplikace před koupí písemně upozornit.

9. Zuby:
skus * klešťový, předkus, podkus, šikmý,
* řezáky nepravidelně uložené,
* řezáky slabě vyvinuté (atrofické) mimo psinkového chrupu
* alveolární výklon

chudozubost – tolerují se tyto chybějící zuby:
ráz knírače

pes

fena

velký

plnochrupý

plnochrupá

střední

2x M3

2x M3

malý

2x M3 nebo 2x P1 (tj. 2 zuby,
ne v kombinaci 1x P1 a 1x M3)

2x M3 nebo 2x P1 (tj. 2 zuby,
ne v kombinaci 1x P1 a 1x M3)

V chovném páru u knírače malého a středního musí být minimálně jeden plnochrupý !
Poúrazová ztráta zubu (zubů) musí být potvrzena vedle veterinárním lékařem i příslušným
poradcem chovu (OPCH nebo ÚPCH), který je k ošetření přizván. Bez ověření poradce
chovu je potvrzení neplatné.
Prokáže-li se rtg. vyšetřením, že pes má chybějící zub založený, ale neprořezaný, hodnotí se
jako pes chudozubý!
10. Povinnost RTG DKK pro VK a SK:
U VK černých DKK od 2. stupně, VK pepř a sůl od DKK 3. stupně a SK DKK 4. stupně
vyřazuje z chovu. Za rozhodující pro zařazení jedince do chovu se považuje horší nález
poškození kloubu. Toto ustanovení platí pro zvířata s vyhodnocením po 01.09.2000.
Pro VK černé platí - pes i fena DKK 0,1 - chov kontrolovaný
- pes i fena DKK 0,1 - chov výkonnostní
- pes i fena DKK 0,1 - chov řízený
Pro VK p+s platí

- pes i fena DKK 0,1,2 - chov kontrolovaný
- pes i fena DKK 0,1
- chov výkonnostní
- pes i fena DKK 0,1,2 - chov řízený

Pro zařazení do chovu platí i rtg DKK a jeho vyhodnocení provedené v zemi původu –
Spolkové republice Německo.
Všechna zvířata využívaná v chovu po 01.07.2006 s DKK 2 nebo 3 u SK, u VK p+s s DKK 2,
mohou být do chovného páru zařazena pouze s jedincem DKK negativním (DKK 0). Platí i pro
zahraniční krytí! Výsledky vyšetření na DKK provedené v Německu musí majitel knírače zaslat
v kopii ihned po obdržení příslušnému ÚPCH.
11. Povaha
* bázlivá – kód 1
* flegmatická – kód 9

12. Závěrečná ustanovení:
Všechny změny byly projednány a schváleny na řádné konferenci Klubu chovatelů kníračů ČR
1927 v Pardubicích dne 21. listopadu 2015 a takto upravené Specifické podmínky pro
zařazování kníračů do chovu jsou platné od 1.dubna 2016.
Pokud v těchto normativech není uvedeno jinak, platí normativy ČMKU.

