
1. Kdo to je chovatel?
a) kaÏd˘ majitel psa
b) kaÏd˘ majitel 
chovného psa a feny
c) majitel chovné feny, 
kter˘ splní v‰echny
náleÏitosti a odchovává
ãistokrevná ‰tûÀata
d) kaÏd˘ majitel feny

2. Lze v organizovaném
chovu vyuÏít kaÏdé zvífie,
které má prÛkaz pÛvodu?
a) ano
b) záleÏí na klubu
c) ano, pokud je
prokazatelnû zdravé
d) ne, jen takové, jeÏ 
bylo uznáno do chovu

3. Jak dlouho je fena bfiezí? 
a) asi 90 dní
b) v prÛmûru 63 dní
c) 6 t˘dnÛ
d) 70 – 80 dní

4. Kdy fenky zpravidla

pohlavnû dospívají? 
a) po dosaÏení 1. roku
b) v 7 – 8 mûsících, velká
plemena pozdûji
c) do 6 mûsícÛ
d) ve 2 letech

5. Jak ãasto fenky 
mívají fiíji (hárají)?
a) vût‰inou dvakrát 
roãnû, v˘jimky existují
b) vÏdy dvakrát roãnû
c) jednou roãnû
d) ãtyfiikrát roãnû 

6. Kter˘ den fiíje je 
optimální pro nakrytí?
a) vÏdy 12. den
b) termíny se individuálnû
li‰í, zpravidla 12. – 13. den,
ale i dfiíve nebo pozdûji
c) 18. – 20. den
d) 5. – 7. den

7. Pfii krycím aktu odchází
k tzv. svázání, kdy jsou
zvífiata spolu nûjakou dobu

pevnû spojena. Toto svázání
a) je nezbytnou souãástí
úspû‰ného zabfieznutí
b) musí trvat alespoÀ 10
minut, má-li dojít
k úspû‰nému zabfieznutí
c) nesmí trvat déle neÏ 
pÛl hodiny, má-li dojít
k úspû‰nému zabfieznutí
d) je bûÏnou, ale nikoliv
nezbytnou podmínkou
úspû‰ného zabfieznutí

8. Nakrytou fenu je tfieba
v první polovinû bfiezosti
a) ‰etfiit a omezovat
v pohybu
b) v˘raznû více krmit
c) vodit jen na vodítku
d) zatûÏovat a krmit bûÏn˘m
zpÛsobem 

9. Je tfieba bfiezí fenu
preventivnû odãervovat?
a) ne
b) ano, v první polovinû
bfiezosti
c) ano, v první i druhé
polovinû bfiezosti
d) ne, pokud nebyli 
zji‰tûni paraziti, postaãí
odãervovat aÏ ‰tûÀata

10. Kter˘/é z níÏe 
uveden˘ch pfiíznakÛ obvykle
signalizují blíÏící se porod?
a) vytí
b) neklid
c) zrychlené d˘chání
d) vrãení 

11. Existuje souvislost 
mezi velikostí plemen
a poãtem ‰tûÀat? 
a) vût‰inou ãím vût‰í
plemeno, tím více ‰tûÀat
b) neexistuje
c) zpravidla ãím men‰í
plemeno, tím více ‰tûÀat
d) ãím vût‰í plemeno, tím
men‰í poãet vût‰ích ‰tûÀat

12. Kdy by se mûla
zdvojnásobit porodní
hmotnost ‰tûÀat? PfiibliÏnû
a) do mûsíce
b) do 3 t˘dnÛ
c) do 10 dnÛ
d) do 5 dnÛ

13. Vidí ‰tûÀata 
ihned od narození
a) ne, oãi se jim 
otevírají cca od 10. dne
b) ano
c) ne, oãi se jim 
otevírají do t˘dne
d) jen nûkterá, záleÏí 
na stupni zralosti

14. Kdy by mûl v prÛmûru
chovatel zaãít ‰tûÀata
pfiikrmovat?
a) ve dvou t˘dnech
b) ve tfiech aÏ ãtyfiech t˘dnech
c) v ‰esti t˘dnech
c) pfiikrmuje aÏ nov˘ majitel

15. Jak ãasto lze 
fenu nakr˘vat? 
a) pfii kaÏdém hárání
b) jednou za dva roky
c) dvakrát aÏ tfiikrát za Ïivot
d) pokud je v dobrém stavu,
cca dvakrát za tfii roky
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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

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

Chcete se stát chovatelem?
UvaÏujete o tom, Ïe byste se pokusili odchovat svá první ‰tûÀata? 
Proã ne, ale máte vÛbec pfiedstavu, co v‰echno to obná‰í? Nechybí
vám základní teoretická prÛprava? Zkuste si zjistit, jak na tom jste,
prostfiednictvím na‰eho testu. Najdûte vÏdy tu nejpfiesnûj‰í odpovûì!

Správné odpovûdi
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Správn˘
chovatel
nezanedbává
kontakt se
‰tûÀaty
a ãasto je
bere do ruky
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