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PORTRÉT PLEMENE

Mil˘ charakterní pes, kter˘ umí vystrãit rÛÏky

Malý knírač
âím men‰í je, tím vût‰í má
sebevûdomí. Malí kníraãi b˘vají
vcelku po právu pokládáni za
pruìasy, kteﬁí nestáhnou ocas
ani tváﬁí v tváﬁ mnohonásobnû
vût‰ím protûj‰kÛm. To
neznamená, Ïe by mûli sklon
ke rvaãkám, spí‰ k provokacím.
DÛslednou v˘chovou to v‰ak
lze dostat pod kontrolu.
A to bychom mûli, protoÏe
nevychovan˘ mal˘ kníraã své
rodinû velmi rychle pﬁeroste pﬁes
hlavu. Naproti tomu pokud je
dobﬁe vychovan˘, pﬁiná‰í radost
dlouhá léta a stává se z nûj ten
nejpﬁíjemnûj‰í ãlen rodiny,
jakého si lze pﬁedstavit.
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Mil˘ charakterní pes, kter˘ umí vystrãit rÛÏky

M

alí kníraãi jsou mimoﬁádnû oblíbení rodinní psi. Mnoho pﬁátel
mají ve své vlasti, v Nûmecku,
ale stále více si jich cení i v cizinû. Pﬁi
pohledu na tyto malé silné psy se
nechce vûﬁit, Ïe jejich jméno b˘valo
vyslovováno jedním dechem s opiãím
pinãem. Dﬁíve doprovázeli vzne‰ené
dámy z ﬁad aristokracie, byli ale populární také v koÀsk˘ch stájích a u vozkÛ,
kteﬁí je pouÏívali k chytání my‰í a krys.
Teprve v roce 1899 byli mal˘ kníraã
a opiãí pinã poprvé pﬁedvedeni na v˘stavû v oddûlen˘ch tﬁídách. Kulaté hlavy
a krátké nosy náhle zaãaly b˘t u kníraãÛ
povaÏovány za neÏádoucí. Mal˘ kníraã
se mûl stát miniaturou vût‰ího standardního kníraãe.

Podaﬁená zmen‰enina
Cíle se podaﬁilo dosáhnout. Dnes jsou
malí kníraãi skuteãnû zmen‰en˘m vydá-

Pestrost barev mal˘ch kníraãÛ je ‰ir‰í
neÏ u vût‰ích rázÛ: mohou b˘t ve zbarvení ãerném, pepﬁ a sÛl, ãernostﬁíbﬁitém
a bílém. V zemi pÛvodu Nûmecku, za
rok spatﬁí svûtlo svûta v prÛmûru 470
ãern˘ch ‰tûÀat, 250 ve zbarvení pepﬁ
a sÛl, 530 ãernostﬁíbﬁit˘ch a 90 bíl˘ch
mal˘ch kníraãÛ. âerní a ãernostﬁíbﬁití
tedy ligu nejmen‰ích kníraãÛ vedou.
Varieta pepﬁ a sÛl je zastoupena ménû
Plemeno není nároãné na péãi,
musí se jen pravidelnû trimovat

ním takzvaného standardního ãili stﬁedního kníraãe. Navzdory malé velikosti,
která byla redukována na prÛmûrnou
kohoutkovou v˘‰ku 30 aÏ 35 centimetrÛ, a hmotnost 4,5 aÏ 7 kg, se vlastnosti
malého kníraãe velmi podobají vlastnostem velk˘ch plemen. ZároveÀ se v‰ak
s nimi pojí urãité charakterové rysy, které jsou typické pro malé kníraãe.

Mal˘ kníraã potﬁebuje
sebevûdomého a aktivního majitele
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nou v˘zvou. Nebyl to zrovna lehk˘ úkol
vytvoﬁit z rÛzn˘ch forem, velikostí a typÛ,
ze zmûti tvrd˘ch, mûkk˘ch i hedvábn˘ch
struktur srsti malého psa, kter˘ by
exteriérem a povahov˘mi vlastnostmi
plnû odpovídal sv˘m vût‰ím bratrÛm.

Klub v zemi pÛvodu
Info: Mal˘ kníraã je v rámci Nûmecka
zastupován prostﬁednictvím PinscherSchnauzer Club e.V. V rámci VDH to je
jedin˘ chovatelsk˘ klub pro pinãe a kníraãe. Vlastní a vydává plemennou knihu
a je normotvorn˘ pro mezinárodní kynologické organizace. Skládá se z 16 zemsk˘ch organizací, 200 místních organizací a má celkem 13 tisíc ãlenÛ.
Klub chovatelÛ kníraãÛ v âeské republice, Kontaktní adresa: MVDr. Petr Pavelek,
T. Novákové 30, 621 00 Brno, www.volny.cz/kchk

Chytr˘ a neohroÏen˘
Bílí malí
kníraãi jsou
vzácnûj‰í
neÏ jiné
barvy

ãasto a bílí psi jsou relativnû vzácní, ale
jejich pﬁíznivci na nû nedají dopustit.
Obliba jednotliv˘ch rázÛ je podobná
i u nás.
Malé kníraãe nelze oznaãit za skuteãné
trpaslíky. VÏdyÈ jejich velikost je ve vût‰inû pﬁípadÛ naprosto dostaãující k tomu,
aby nijak nezaostávali za schopnostmi
stﬁedních kníraãÛ. A co se t˘ãe kvalit
rodinn˘ch psÛ, malí dokonce vedou.
Malého kníraãe mÛÏete docela dobﬁe
vlastnit, i kdyÏ nemáte k dispozici velk˘
dÛm se zahradou. Tento pes dychtí po
zábavû, a pokud se mu dostane jeho pravideln˘ch procházek a pestré ‰kály aktivit, cítí se dobﬁe i v bytû.

Vznik nejmen‰ího kníraãe
Milovníci kníraãÛ se z existence malého
kníraãe mohou tû‰it pﬁibliÏnû 100 let.

16

SVùT PSÒ 1/06

Tehdy zahájil svou kariéru mal˘ kníraã
z oblasti Frankfurtu a byl poloÏen základní kámen chovu malého kníraãe. Zpoãátku byl je‰tû oficiálnû oznaãován jako
drsnosrst˘ trpasliãí pinã.
Chovatelé nové variety stáli pﬁed skuteã-

·patnû vychovan˘ mal˘ kníraã se
snadno mÛÏe stát domácím tyranem

Mal˘ kníraã je komik a ‰a‰ek, kter˘ si
zástupy sv˘ch pﬁíznivcÛ nezískal jen tak
pro nic za nic. Právem mu b˘vá pﬁipisována chytrost a neohroÏenost. Není tﬁeba
se po‰klebovat nad tím, Ïe znalci plemene svÛj mal˘ poklad oznaãují za pozorného hlídacího psa. Na velikosti pﬁece tak

Kdo to tady na nás
vystrkuje bradu?

moc nezáleÏí, dobrého hlídaãe dûlají pﬁedev‰ím sebevûdomí a pﬁesvûdãivé vystupování. Obojí mÛÏe mal˘ kníraã nabídnout v míﬁe vrchovaté.
Dal‰ími znaky plemene jsou vytrvalost
a podnikavost. Nejmen‰í kníraãi b˘vají
vût‰inou dobﬁe naloÏení, mívají rádi procházky a neodmítnou ani náv‰tûvu cviãi‰tû agility. Naopak: zdolávání pﬁekáÏky,
a to v poﬁádné rychlosti, je pﬁesnû podle
gusta tûchto mal˘ch kompaktních chlapíkÛ. Také zkou‰ky pro malé psy pro nû
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V‰echny ãtyﬁi
barevné rázy
najednou

pﬁedstavují ideální a zábavn˘ program.
Spoleãn˘ v˘cvik navíc podporuje schopnost komunikace mezi lidmi a psy a zlep‰uje poslu‰nost zvíﬁat.

âil˘ a pohybliv˘

Foto Minerva

KdyÏ budeme pozornû sledovat elastickou, elegantní a prostornou chÛzi malého kníraãe, nebudeme mít pochyb o tom,
Ïe je schopen velk˘ch v˘konÛ. Hrudní
konãetiny sahající daleko dopﬁedu s povûstn˘m vydatn˘m posunem pánevních
konãetin zaruãují Ïiv˘, esteticky pÛsobící
pohyb. Hﬁbet, vazy a klouby jsou vyslovenû pevné, coÏ ãiní nepravdûpodobn˘m
opotﬁebení v dÛsledku zatûÏování.
V‰echno v‰ak mal˘ kníraã pﬁece jen
nezvládne. Tﬁeba jako prÛvodci jezdcÛ na
koních jsou malí kníraãi vhodní jen omezenû. Kdo vyráÏí jen na krat‰í vyjíÏìky
a rád by se na nich nechal provázet vesel˘m pejskem, ten je na správné adrese.
Pokud v‰ak ve svém volném ãase plánujete mnohahodinové vyjíÏìky, bylo by
rozumnûj‰í poﬁídit si vût‰í plemeno, které vydrÏí déle bûÏet. Ani to se v‰ak nedá
zev‰eobecÀovat. Existují i malí kníraãi
schopní ‰piãkov˘ch fyzick˘ch v˘konÛ.

patﬁí k cílÛm mnoha chovatelÛ, kteﬁí se
zaslíbili malému kníraãi.
Psi ve zbarvení pepﬁ a sÛl jsou skuteãnû
krásní teprve tehdy, kdyÏ mají stﬁední
odstín s rovnomûrnû rozdûlen˘m, dobﬁe
pigmentovan˘m pepﬁováním a ‰edou
podsadou. Barevná ‰kála mÛÏe sahat od
tmavû ocelovû ‰edé aÏ ke stﬁíbro‰edé. Ale
ani to je‰tû není v‰echno: celek korunuje
a podtrhává tmavá maska, která se má
harmonicky zaãlenit do celkové souhry
barev. Naproti tomu v˘raznû svûtlé od-

znaky na hlavû, hrudi a konãetinách jsou
absolutnû neÏádoucí.
Také ãernostﬁíbﬁité zbarvení klade vysoké
nároky: cílem chovatelÛ je ãerná krycí srst
s ãernou podsadou, pﬁiãemÏ nad oãima
psa záﬁí bílé odznaky stejnû jako na lících,
vousu a hrdle. Pﬁední stranu hrudi zdobí
dva rozdûlené trojúhelníky a také na
hrudních konãetinách, na tlapkách a na
vnitﬁní stranách pánevních konãetin a na
zadku je bílá. âelo, ‰íje a vnûj‰í strana u‰í
musí b˘t vÏdy ãerné.

HuÀaté oboãí
a bohat˘
vous jsou
charakteristikami
plemene

Maska korunuje celek
Kromû zdraví a pevnosti povah má samozﬁejmû svou váhu také vnûj‰í vzhled.
Dosáhnout optimálního rozloÏení barev
SVùT PSÒ 1/06
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kníraãÛ. Pochází z bavorsk˘ch selsk˘ch
a ﬁeznick˘ch psÛ. Na jeho vzniku se údajnû podílely dogy, pudlové a kníraãi. Je to
temperamentní pruìas, kter˘ zároveÀ ví,
co to jsou klid a rozváÏnost, má pﬁíjemn˘
charakter a nepostrádá obranáﬁsk˘ instinkt. Je oblíben u policie i u organizací
zab˘vajících se odhalováním v˘bu‰nin.
V kompetentních rukou z nûj lze vycviãit
spolehlivého sluÏebního psa. Kromû
toho má také velmi rád dûti, a tak roste
jeho obliba coby rodinného psa. I tuto
úlohu zvládá s bravurou sobû vlastní.
G. M.

Malí kníraãi
jsou pro
kaÏdou
legraci
a vynikají
hravostí

Nejmen‰í kníraãi b˘vají
vût‰inou dobﬁe naloÏení

Standard krátce:

Mal˘, vût‰í, nejvût‰í
Mnoho milovníkÛ mal˘ch kníraãÛ se na
velikost nijak nefixuje. Nezﬁídka vidíme
nejmen‰ího z rodiny kníraãÛ, jak si
sebevûdomû vykraãuje vedle aÏ 50 centimetrÛ mûﬁícího stﬁedního kníraãe.
Vylouãená není ani kombinace s velk˘m
kníraãem. A pokud si nûkdo poﬁídí
najednou dokonce v‰echny tﬁi velikosti,
mÛÏe se spolehnout, Ïe bude budit rozruch, kdekoli se objeví.
Za existenci kníraãe dûkujeme v neposlední ﬁadû chovateli Maxi Hartensteinovi, kter˘ v 80. letech 19. století dal
rámec chovu pÛvodního selského psa
vyskytujícího se pﬁeváÏnû v jiÏním Nûmecku. Pozornost se soustﬁedila pﬁedev‰ím na dosaÏení mohutného vousu,
huÀatého oboãí a ãistû ãerné barvy.
V prÛbûhu ãasu byla vylep‰ována textura
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srsti, roz‰iﬁována ‰kála barev a zdokonalována úprava, ale pﬁesto tento vousat˘
kumpán ani dnes neztratil nic ze své
pÛvodnosti. Péãe o nûj je skuteãnû jednoduchá: pokud se pravidelnû trimuje, Ïádná velká dal‰í péãe uÏ není nutná.

Není to pes pro kaÏdého
Stejnû jako mal˘ kníraã, i robustní
a uãenliv˘ „stﬁeìák" potﬁebuje sebevûdomého a aktivního majitele. Pﬁi v˘chovû
nesmí pﬁevládnout tvrdost, dÛslednost je
ov‰em namístû, pokud máme uspokojivû
zvládnout rázn˘ charakter toto neohroÏeného psa. Ov‰em pﬁíli‰ná pﬁísnost, stejnû
jako pﬁíli‰ná poddajnost, jsou pro kníraãe hotovou pohromou. Kdo chce mít ze
svého psa skuteãnou radost, musí najít
zlatou stﬁední cestu.
Velk˘ kníraã je nejvût‰í zástupce rodiny

(pinãové a kníraãi, molossové,
‰v˘car‰tí sala‰niãtí psi a jiná
plemena), sekce 1 (pinãové
a kníraãi, bez zkou‰ky z v˘konu)
CELKOV¯ VZHLED: Mal˘, siln˘,
spí‰e robustní neÏ ‰tíhl˘,
drsnosrst˘, elegantní,
zmen‰enina stﬁedního kníraãe
POVAHA: Chytrá,
neohroÏená, vytrvalá, ostraÏitá
POUÎITÍ: Domácí
a hlídací pes, prÛvodce
VELIKOST: Kohoutková
v˘‰ka 30 aÏ 35 centimetrÛ
SRST: Drátovitá, tvrdá a hustá
ZBARVENÍ: âerné, pepﬁ a sÛl,
ãernostﬁíbﬁité a bílé
CHÒZE: Elastická, elegantní,
obratná, volná, prostorná

Foto Minerva

ZEMù PÒVODU: Nûmecko
POUÎITÍ: Domácí a doprovodn˘ pes
KLASIFIKACE: Skupina 2

