
1. Mezinárodní v˘stavy 
psÛ se u nás konají pod
patronací FCI.  Co pfiesnû
tato zkratka znamená?
a) Federativní 
kynologická organizace
b) Mezinárodní 
kynologická unie
c) Mezinárodní 
kynologická federace
d) Mezinárodní 
kynologická organizace

2. V literatufie, ale
i v inzerátech se bûÏnû
setkáváme s termínem DKK.
Jedná se o údaj, kter˘ je pro
budoucího majitele velmi
dÛleÏit .̆ âeho se t˘ká?
a) dysplazie loketních kloubÛ
b) dysplazie 
kyãelních kloubÛ
c) dentálního vzorce chrupu
d) stupnû pfiíbuznosti

3. Co to vlastnû znamená,
kdyÏ chovatel nabízí „‰tûÀata
s PP“? Jedná se o ‰tûÀata s
a) pln˘m chrupem
b) perfektní povahou
c) poÏadovan˘mi parametry
d) prÛkazem pÛvodu

4. JestliÏe mají rodiãe
izerovan˘ch ‰tûÀat pfied
jménem zkratku ICH, 
jedná se o titul
a) mezinárodního ‰ampiona
b) národního ‰ampiona
c) klubového vítûze
d) juniorského ‰ampiona

5. Nejkrásnûj‰ím psem
v˘stavy se mÛÏe na jedné
akci stát vÏdy jen jeden 
pes. O jak˘ titul se jedná?
a) BOB
b) Champion
c) BIS
d) King of.....

6. KdyÏ pes získá titul 
CACIB,  znamená to,  Ïe to je
a) ãekatel mezinárodního
‰ampionátu krásy
b) mezinárodní ‰ampion
krásy
c) ãekatel národního
‰ampionátu krásy
d) národní ‰ampion krásy

7. Podobnû zní titul CACIT.
I v nûm se jedná

o ‰ampionsk˘ titul, 
ucházet se o nûj mohou 
a) pouze ovecká plemena 
b) pracovní a lovecká
plemena
c) v‰echna plemena
d) spoleãenská plemena

8. Stfiechová kynologická
organizace v âeské republice,
která zahrnuje ve‰keré
kynologické organizace
a kluby u nás, je
a) âeskomoravská
kynologická unie
b) FCI
c) Kynologická jednota
d) Unie kynologÛ

9. I v kynologii platí, Ïe ne
v‰echno se vyjadfiuje slovy.
Nûkdy staãí symbol, signál
nebo tfieba barva –
a odborník hned ví, na ãem
je. Pokud na v˘stavû potkáte
psa s modrou stuÏkou na
krku, znamená to, Ïe
a) obdrÏel hodnocení 
„velmi dobr˘“
b) obdrÏel hodnocení
„dobr˘“
c) obdrÏel hodnocení 
„velmi nadûjn˘“
d) obdrÏel hodnocení
„v˘born˘“ 

10. Titul CAJC je urãen
nejlep‰ím psÛm ve tfiídû
a) otevfiené
b) veteránÛ
c) mlad˘ch
d) pracovní

11. Pokud je v inzerátech
nabízen NO, jedná se o
a) nûmeckého ohafie
b) novofundlanìana
c) norviãského teriéra
d) nûmeckého ovãáka

12. Pokud je u nabízen˘ch
‰tûÀat jako pfiednost
vyzdvihováno, Ïe rodiãe mají
ZVV1 – 3 a/nebo IPO1 
– 3, jedná se o
a) exteriérové kvality
b) splnûné zkou‰ky z v˘konu

c) v˘ãet titulÛ z v˘stav
d) pofiadí na soutûÏích
sportovní kynologie

13. PrÛkaz pÛvodu psa
a) dostávají pouze typiãtí
zástupci daného plemene
b) lze získat na 
nejkvalitnûj‰í psy kdykoliv
v prÛbûhu Ïivota
c) je oficiálním potvrzením
plemene a pÛvodu jedince
d) dostane kaÏd˘ pes
s prokázan˘m pÛvodem

14. Co to je bonitace?
a) jin˘ název pro v˘stavu psÛ
b) akce, na níÏ se urãuje

kvalita psÛ a jejich moÏné
zafiazení do chovu
c) svod plemeníkÛ 
d) individuální posouzení
kvality (bonity) psa

15. Co to je chovná stanice?
a) profesionální odchovna
ãistokrevn˘ch psÛ
b) prostorné v˘bûhy s kotci
slouÏící k odchovu psÛ
c) potvrzení práva
odchovávat ãistokrevné 
psy pod urãit˘m názvem
a získávat na nû 
prÛkazy pÛvodu
d) oplocené zafiízení 
slouÏící k odchovu zvífiat 

SVùT PSÒ 6/06 77

KYNOLOGICK¯ TEST

1c, 2b, 3d, 4a, 5c, 6a,
7b, 8a, 9d, 10c, 11d,
12b, 13c, 14b, 15c

Správné odpovûdi

Pfii ãtení kynologické literatury, v odborném 
tisku, na v˘stavách, v chovatelsk˘ch fiádech, 
ale i v bûÏn˘ch inzerátech v novinách se ãasto
setkáváme s nejrÛznûj‰ími zkratkami a termíny.
Odborníci je pokládají za tak notoricky známé, Ïe
pfiedpokládají jejich v‰eobecnou srozumitelnost.
Je tomu ale opravdu tak? Ví kaÏd˘ milovník 
psÛ, co pfiesnû znamenají? Ná‰ test to provûfií. 
SnaÏte se vybrat vÏdy tu nejv˘stiÏnûj‰í odpovûì!

Znáte kynologickou 
TERMINOLOGII? 

Otestujte si své znalosti
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U vystavovatelÛ se
znalost kynologické
terminologie
pfiedpokládá
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