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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti
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1. Jaké je nejstar‰í 
domácí zvífie?
a) kÛÀ
b) ovce
c) koãka
d) pes

2. Kdy do‰lo ke 
zdomácnûní psa?
a) pfied 5000 lety
b) pfied nejménû 11 000 lety
c) pfied nejménû 8000 lety
d) ve 3. století pfi. n. l.

3. Nejstar‰í kosterní 
nálezy patfiící prokazatelnû
domácím psÛm byly nalezeny
a) na území dne‰ního
Nûmecka
b) v Indonésii
c) v Izraeli
d) v Keni

4. Ze které psovité 
‰elmy pravdûpodobnû 
vznikl pes domácí?
a) z vlka
b) z vlka, nûkteré 
formy také z ‰akala
c) z vlka, ‰akala a kojota
d) na rÛzn˘ch místech svûta
z rÛzn˘ch psovit˘ch ‰elem 

5. Mohou se psi 
a vlci kfiíÏit s ‰akaly?
a) ano, ale nemají 

plodné potomstvo
b) ano, a dávají 
plodné potomstvo
c) ne
d) kfiíÏit se mohou 
pouze vlci

6. Ve které dobû 
vznikala vût‰ina 
dne‰ních plemen psÛ?
a) od 14. století
b) v prÛbûhu uplynul˘ch 
100 aÏ 150 let
c) bûhem uplynul˘ch 300 let
d) po 2. svûtové válce

7. Která z níÏe uveden˘ch
charakteristik NEPAT¤Í mezi
pfiíznaky domestikace?
a) zkrácení pfiední 
ãásti hlavy
b) ‰tûkot
c) fiíje dvakrát roãnû
d) vzpfiímené u‰i

8. Mozek psa domácího je 
ve srovnání s mozkem vlka 
a) stejnû velk˘ 
b) men‰í
c) vût‰í
d) nelze jednoznaãnû
zodpovûdût, záleÏí 
na plemeni 

9. Pro domácí psy je typická
neotenie. Co to znamená? 

a) Ïe získali nov˘ vzhled
odli‰n˘ od vzhledu 
divok˘ch pfiedkÛ 
b) Ïe pocházejí z mlad‰í
(nové) doby kamenné
c) Ïe mnohé znaky 
mláìat u nich pfietrvávají 
do dospûlosti
d) Ïe pocházejí 
z Nového svûta

10. Pfii vzniku jednotliv˘ch
plemen domácích psÛ hrály
v˘znamnou roli mutace. 
Jak k nim dochází?
a) vlivem cílené 
‰lechtitelské práce ãlovûka
b) náhle vlivem zmûny
dûdiãné hmoty
c) v dÛsledku 
pfiíbuzenské plemenitby
d) v dÛsledku domestikace

11. Které psy oznaãujeme
jako primitivní?
a) v˘vojovû nejstar‰í 
domácí psy
b) psy, ktefií si neosvojili
základní civilizaãní návyky
c) divoké psy
d) psy s jednoduchou,
nekomplikovanou povahou

12. Co to jsou ‰enziové?
a) v‰ichni polodivocí 
domácí psi

b) asij‰tí polodivocí psi
c) afriãtí polodivocí psi
d) indián‰tí psi

13. Které souãasné psí
plemeno bylo vy‰lechtûno
pfiímo z polodivok˘ch páriÛ?
a) basenÏi
b) kanaánsk˘ pes
c) hahoavu
d) podengo

14. Kde poprvé do‰lo ke
zdomácnûní domácího psa?
a) nezávisle na mnoha
místech na svûtû
b) v jednom centru, odtud
se roz‰ífiil do celého svûta
c) zatím nelze 
jednoznaãnû fiíci
d) v Austrálii

15. Jakého psa oznaãujeme
jako „torf‰pice“?
a) nûmeckého ‰pice
b) mezolitického 
psa baÏinného
c) psa z doby bronzové
d) kaÏdého polodivokého
‰picovitého psa
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1 d, 2 b, 3 c, 4 a, 5 b, 6
b, 7 d, 8 b, 9 c, 10 b, 11
a, 12 c, 13 b, 14 c, 15 b

Správné odpovûdi

Otestujte si své znalosti

Pes domácí  Ïije s ãlovûkem odedávna. Patfií k nejstar‰ím domácím zvífiatÛm, a jeho
obliba ani na poãátku 21. století nijak neutuchá. Znáte v‰ak vÛbec kofieny svého
ãtyfinohého pfiítele? Víte,z jak˘ch pfiedkÛ pochází a jak dlouhou historii má za sebou?   
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Stfiedomofisk˘
kfiíÏenec formovan˘

souhrou náhod
a vnûj‰ím prostfiedím

Trocha historie nikoho nezabije

Psi se stejnû jako vlci dorozumívají také vytím
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