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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

HBígl je
pÛvodem
honiã, ãasto
v‰ak je
chován 
jen jako
spoleãník 
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1. Barváfii svÛj název získali
a) podle schopnosti
rozpoznávat barvy
b) podle nápadnû 
barevného zbarvení srsti
c) podle schopnosti 
sledovat barvu (tj. krev
postfielené zvûfie)
d) podle toho, Ïe svou 
kofiist zadrÏují tak razantnû,
Ïe se objevuje barva (krev)

2. Honiãi a barváfii patfií
z hlediska poãetnosti
uznan˘ch plemen 
v rámci skupin FCI
a) k tûm vût‰ím
b) k tûm men‰ím
c) jsou vÛbec 
nejpoãetnûj‰í skupinou 
d) jsou nejmen‰í skupinou

3. Lovecké uplatnûní 
honiãÛ je dnes
a) vût‰í neÏ kdy dfiíve
b) problematické, 
moÏností ub˘vá
c) je setrvale ‰iroké
d) stejné jako u ostatních
loveck˘ch plemen

4. Kolikátá skupina podle
klasifikace FCI zahrnuje
honiãe a barváfie?
a) V.
b) VI. 
c) VII.
d) II. 

5. Kter˘ z níÏe uveden˘ch
znakÛ je pro honiãe typick˘?
a) dlouhé zavû‰ené u‰i
b) dlouhá srst
c) jednobarevné zbarvení
d) krátk˘ ocas

6. Vût‰ina plemen 
honiãÛ pochází z
a) Nûmecka
b) Itálie

c) USA
d) Francie

7. Které z níÏe uveden˘ch
plemen honiãÛ NEEXISTUJE?
a) dunker
b) porcelaine
c) poitevin
d) foxdog

8. PÛvodní uplatnûní vût‰iny
honiãÛ bylo pfiedev‰ím
a) pfii lovu ve smeãkách
b) pfii lovu králíkÛ
c) pfii práci pod zemí
d) pfii vodní práci 

9. Co se t˘ãe historického
stáfií, honiãi 
a) patfií k moderním
loveck˘m plemenÛm
b) jsou jednou z nejstar‰ích
skupin loveck˘ch psÛ
c) vznikli ve stejné 
dobû jako ohafii
d) se formovali 
v minulém století

10. Mezi honiãe a jejich
pfiíbuzné jsou fiazena
i nûkterá plemena, u nichÏ
bychom to neãekali. Která
z níÏe uveden˘ch to jsou
a) rhodésk˘ ridgeback
b) thajsk˘ ridgeback
c) dalmatin
d) barbet

11. Co se t˘ãe velikosti, 
jsou honiãi vÏdy psi
a) velcí (nad 70 cm
kohoutku)
b) stfiední velikosti, 
ale také nízcí a velcí
c) nízkonozí
d) malí

12. Jak˘ je pro honiãe 
typick˘ zpÛsob lovu?
a) hledání s vysok˘m nosem
b) tiché sledování stopy
c) hlasité sledování stopy
d) vyhánûní sledovan˘ch
zvífiat na strom 
a jejich vy‰tûkání

13. Ve standardu mnoha
plemen honiãÛ se uvádí, 
Ïe mají „barvu typickou 
pro honiãe“. Jaká to
nejãastûji b˘vá?
a) trikolorní nebo
ãernotfiíslová
b) blue merle
c) bílá
d) ãerná

14. KdyÏ se rozhodnete
pofiídit si honiãe jako
rodinného psa a kamaráda,
s jak˘m problémem se
budete pravdûpodobnû
nejvíce pot˘kat?
a) s velkou ostrostí 
b) s dominantní povahou
c) se sklonem utíkat za zvûfií
d) s pfiíli‰nou závislostí 
na majiteli

15. Svého honiãe jsme 
kdysi, pfied rozdûlením
âeskoslovenska, mûli i my.
Jeho uplatnûní v‰ak je ‰ir‰í,
je to také dobr˘ barváfi
a aportér. Znáte jeho jméno?
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I kdyÏ bígla a baseta zná snad kaÏd˘ milovník psÛ, obecnû honiãi a barváfii nepatfií
k nejznámûj‰ím a nejroz‰ífienûj‰ím plemenÛm psÛ. Spí‰e naopak. Vût‰ina honiãsk˘ch plemen 
je kynologické vefiejnosti prakticky neznáma. Pozor: správná mÛÏe b˘t i více neÏ jedna odpovûì! 

Honiči a BARVÁŘI 
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1 c, 2 c, 3 b, 4 b, 5 a, 6 d,
7 d, 8 a, 9 b, 10 ac, 11 b,
12 c, 13 a, 14 c, 15
slovensk˘ kopov 

Správné odpovûdi

Vzácn˘
porcelaine

uÏ byl
dovezen
i k nám

Bladhaund
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