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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

P

Dobrman je
nejvût‰ím
pfiedstavite-
lem rodiny
pinãÛ 
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1. Spoleãn˘ pfiedek v‰ech
pinãÛ a kníraãÛ b˘vá
v literatufie oznaãován
souhrnn˘m názvem
a) krysafiík
b) stájov˘ kníraã
c) selsk˘ pes
d) stájov˘ pinã 

2. Jaké bylo  pfievládající
pÛvodní uÏití tûchto psÛ?
a) dávení obtíÏn˘ch 
hlodavcÛ a hlídání
b) doprovod jezdcÛ na
koních a v koãárech
c) hlídání stád
d) lov 

3. Které z níÏe uveden˘ch
plemen NEPAT¤Í do skupiny
II., tedy mezi pinãe a kníraãe?
a) opiãí pinã 
b) dobrman
c) smoushond
d) belgick˘ grifonek

4. Pro pinãe je (s jedinou
v˘jimkou)  typická
a) krátká tvrdá srst
b) krátká mûkká srst
c) stfiednû dlouhá srst
d) drsná srst

5. Kolik velikostních 
rázÛ kníraãÛ existuje?
a) ãtyfii
b) tfii
c) dva
d) pût

6.  Do skupiny pinãÛ
a kníraãÛ patfií i ãern˘ 
rusk˘ teriér. Jedná se 
o novû vytvofiené 
plemeno, které vzniklo 

a) z velk˘ch kníraãÛ
a dobrmanÛ
b) z velk˘ch kníraãÛ,
rotvajlerÛ a erdelteriérÛ 
c) z velk˘ch kníraãÛ
a rotvajlerÛ
d) z velk˘ch kníraãÛ
a erdelteriérÛ

7. Srst kníraãÛ se 
správnû upravuje
a) stfiíháním nÛÏkami 
b) trimováním
c) neupravuje se
d) holením elektrick˘m
strojkem 

8. Se kterou/kter˘mi z níÏe
uveden˘ch barev se
u Ïádného standardního
kníraãe nesetkáme? S
a) bílou
b) hnûdou
c) ãernou
d) strakatou

9. Naprostá vût‰ina plemen
ze skupiny II pochází z
a) Velké Británie
b) Francie
c) Rakouska
d) Nûmecka

10. Jaká povaha je typická

pro pinãe a kníraãe?
a) Ïivá, ostraÏitá, energická
b) klidná aÏ flegmatická
c) uzavfiená, povznesená 
d) otevfiená a pfiátelská ke
v‰em lidem bez rozdílu

11. Pinãové i kníraãi patfií ke
psÛm, jejichÏ ocasy a u‰i se
dfiíve povinnû kupírovaly.
Jaká je u nás  situace dnes?
a) u‰i a ocas se kupírovat
mohou, ale nemusí
b) kupírovat se 
smûjí pouze ocasy
c) v âR platí absolutní 
zákaz kupírování
d) kupírují se pouze u‰i

12. Pfiedkové pinãÛ 
a kníraãÛ byli kdysi 
typick˘mi obyvateli
a) ‰lechtick˘ch sídel
b) selsk˘ch dvorÛ a usedlostí
c) mû‰Èansk˘ch domácností
d) hájoven 

13. U dobrmanÛ standard
FCI pfiipou‰tí zbarvení
a) ãerné nebo hnûdé
s pálením
b) ãerné s pálením
c) ãerné, hnûdé nebo 
modré s pálením
d) ãerné, hnûdé, modré 
nebo izabelové s pálením

14. Pinãové a kníraãi 
obecnû  jsou na v˘chovu
a) nenároãní
b) pomûrnû nároãní
c) extrémnû nároãní, vhodní
jen pro zku‰ené kynology
c) naprosto nenároãní, jejich
v˘cvik zvládne i dítû 

15.  Nejmen‰í zástupce 
celé skupiny je
a) mal˘ hladkosrst˘ pinã
b) opiãí pinã
c) mal˘ hladosrst˘ pinã
a opiãí pinã, oba mûfií 
a váÏí stejnû
d) holandsk˘ pinã
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PINČOVÉ a knírači

Mal˘ ãern˘
kníraã

Mal˘
hladkosrst˘
pinã1d, 2a, 3d, 4a, 5b, 6b, 

7b, 8b,d, 9d, 10a, 11b,
12b, 13a, 14b, 15c

Správné odpovûdi

Pinãové a kníraãi toho mají spoleãného mnohem víc, neÏ se na první
pohled zdá. Mají stejné kofieny, podobné vlastnosti i zpÛsob vyuÏití. 
A uÏ velmi dlouho patfií k oblíben˘m a roz‰ífien˘m plemenÛm.

Fo
to

 M
ar

tin
 S

m
rã

ek
, P

fii
pr

av
ila

 L
ea

 S
m

rã
ko

vá

SP 08/05 64-65 Test  18.7.2005 14:22  Stránka 65


