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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

PStafií psi
b˘vají
k nemocem
náchylnûj‰í

SP 03/05 68-69 Test  15.2.2005 13:29  Stránka 68



1. Mnoho zdravotních
problémÛ u psÛ se 
pojí s v˘Ïivou. Jak˘ 
je nejzávaÏnûj‰í
a nejroz‰ífienûj‰í nutriãní
problém dne‰ních psÛ?
a) podv˘Ïiva
b) nedostatek vitaminÛ
c) nedostatek bílkovin
d) obezita

2. Pravidelná péãe o zuby
psa je dÛleÏitá nejen
z hlediska hygienického, 
ale je také dÛleÏitou 
prevencí onemocnûní
a) jater
b) srdce
c) ledvin
d) v‰ech v˘‰e zmiÀovan˘ch

3. Nejvíce star˘ch 
psÛ umírá na 
a) cukrovku
b) choroby srdce
c) rakovinu
d) Alzheimerovu chorobu

4. Kter˘ z níÏe uveden˘ch 
psÛ by se v Ïádném 
pfiípadû nemûl zúãastÀovat
tréninkÛ agility?
a) ‰estimûsíãní border kolie
b) ãtyfilet˘ jork‰írsk˘ teriér
c) osmilet˘ nûmeck˘ ovãák
d) dvouletá ãivava

5. Dysplazie kyãelních 
kloubÛ postihuje nejãastûji
a) staré psy
b) psy mal˘ch plemen
c) psy velk˘ch 
a tûÏk˘ch plemen
d) mladé feny

6. Dysplazii lze léãit
a) chirurgicky
b) léky tlumícími bolest

c) redukcí hmotnosti
d) kombinací v‰ech v˘‰e
uveden˘ch zpÛsobÛ

7. K luxaci ãé‰ky, tedy
k jejímu vymknutí 
z normální polohy, 
mívají nûkterá plemena
dûdiãn˘ sklon. Která?
a) obfií
b) malá a trpasliãí
c) krátkonohá
d) dlouhonohá

8. Kter˘ z níÏe uveden˘ch
doplÀkÛ potravy 
psÛm prospívá?
a) ãokoláda 
v malém mnoÏství
b) hrozinky
c) vla‰ské ofiechy
d) mrkev

9. Jsou blechy 
skuteãnû nebezpeãné?
a) jen nepfiíjemné, 
vyvolávají svûdivost
b) ano, mohou pfiená‰et
nebezpeãné parazity
c) ano, mohou pfiená‰et

parazity a infekce
d) v‰e v˘‰e uvedené 

10. Kdy by se mûl pes 
nechat poprvé oãkovat?
a) mezi 6. a 8. t˘dnem vûku
b) v pÛl roce
c) neÏ dosáhne 
1. mûsíce vûku
d) ve 12 t˘dnech

11. VyprazdÀování 
análních váãkÛ u psÛ 
a) provádí veterináfi
automaticky kaÏdého 
pÛl roku
b) probíhá spontánnû,
pokud ne, provede je
veterináfi
c) není tfieba vûnovat
zvlá‰tní pozornost, pes je
zvládne sám pomocí zubÛ
d) není nutné

12. Oãkování proti vzteklinû
a) je Ïádoucí
b) je ze zákona povinné
c) uÏ není nutné, 
vzteklina se u na‰ich 
psÛ dávno nevyskytuje

d) se dnes provádí jen
u koãek a li‰ek, které
vzteklinu doposud pfiená‰ejí

13. Stoãení oãního 
víãka dovnitfi se naz˘vá
a) ektropium
b) oãní glaukom
c) konjunktivitida
d) entropium

14. Feny by se 
nemûly kastrovat
a) vÛbec
b) pfied dosaÏením 
pohlavní zralosti 
c) pokud nemûly 
alespoÀ jednou ‰tûÀata
d) dfiíve neÏ v jednom 
roce Ïivota

15. Která z níÏe uveden˘ch
rostlin pro psy NENÍ toxická?
a) rododendron 
b) zimostráz 
c) bfieãÈan
d) rÛÏe
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1 d, 2 d, 3 c, 4 a, 5 c, 6 d,
7 b, 8 d, 9 d, 10 a, 11 b,
12 b, 13 d, 14 b, 15 d

Správné odpovûdi

Otestujte si své znalosti

Zdraví je základem spokojeného Ïivota. Platí to pro lidi stejnû jako pro psy. Dne‰ní
test provûfií, jak se orientujete v základech psí zdravovûdy. SnaÏte se vyhledat
pokud moÏno tu nejpfiesnûj‰í, nejv˘stiÏnûj‰í odpovûì. S vûdomím toho, Ïe
medicína je Ïivá, stále se vyvíjí a skr˘vá v sobû mnoho nejednoznaãností a otazníkÛ. 
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Je vûcí majitele, 
aby poznal, kdy

jeho psu nûco chybí

PSI a jejich zdraví
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