
62 SVùT PSÒ 4/05

KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

Boerboel
je u nás,
ale i jinde
v Evropû,
velmi
vzácn˘
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1. Holandsk˘ ovãák uÏ byl
dovezen i k nám a byl zde
i nûkolikrát odchován, pfiesto
urãitû nepatfií k bûÏn˘m
plemenÛm. DokáÏete si
vybavit, jak˘ typ srsti má?
a) krátkou 
b) dlouhou
c) krátkou nebo dlouhou
d) krátkou, dlouhou 
nebo hrubou 

2. Drentse patrijshond 
je holandsk˘m národním
plemenem. V zemi svého
pÛvodu je docela roz‰ífien,
u nás je témûfi neznám .̆
Pfiijdete na to, co znamená
v pfiekladu jeho jméno?
a) holandsk˘ ohafi
b) holandsk˘ ‰panûl
c) pes drentsk˘ch patricijÛ 
d) drentsk˘ koroptváfi 

3. Italsk˘ volpino 
se velmi podobá
a) malému nûmeckému
‰picovi
b) maltézáãkovi
c) italskému chrtíkovi
d) boloÀskému psíkovi

4. Nûkdy toho moc nevíme

ani o na‰ich nejbliÏ‰ích
sousedech. Vzpomnûli byste
si, jak se správnû naz˘vá
rakouské národní plemeno
navazující na tamního
starého selského psa?
a) rakousk˘ pinã
b) rakousk˘ krátkosrst˘ pinã
c) dolnorakousk˘ selsk˘ pes
d) alpsk˘ selsk˘ pes

5. Francie je zemí honiãÛ.
Které z níÏe uveden˘ch
plemen v‰ak z Francie
NEPOCHÁZÍ?
a) porcelaine
c) billy
d) poitevin
d) harrier

6. Kolik druhÛ takzvan˘ch
losích psÛ existuje
a) jeden 
b) dva
c) tfii
d) ãtyfii 

7. Kooikerhondje 
byl, jak uÏ jeho jméno 
prozrazuje, pouÏíván 
a) k hlídání drÛbeÏe 
vãetnû kohoutÛ 
b) k tahání vozíkÛ 

se s˘ry na trh
c) k nahánûní 
kachen do pastí
d) ke ‰tvaní zvûfie

8. ·panûlsk˘ galgo patfií mezi
a) honiãe
b) chrty
c) ohafie
d) slídiãe

9. Které z níÏe 
uveden˘ch tvrzení je
NESPRÁVNÉ. Boerboel
a) je zván také búrsk˘ buldok
b) pochází z Jihoafrické
republiky
c) doposud nebyl
mezinárodnû uznán 
ze strany FCI
d) uÏ byl mezinárodnû 
uznán ze strany FCI

10. Kromforländer pochází z
a) Belgie
b) Rakouska
c) Lucemburska
d) Nûmecka

11. Pro finského 
‰pice je typická barva
a) ãervenohnûdá
b) ãerná
b) bílá
d) Ïíhaná

12. Italské plemeno lagotto
romagnolo patfií mezi
a) ‰panûly
b) vodní psy
c) spoleãenská plemena
d) pastevecká plemena

13. Broholman je plemeno
tak vzácné, Ïe je‰tû nedávno
pro nû platil platil zákaz
v˘vozu ze zemû jeho pÛvodu
potvrzen˘ samotn˘m králem.
O kterou zemi se jednalo?
a) o Velkou Británii

b) o Belgii
c) o Dánsko
d) o Norsko

14. V Zemi vycházejícího
slunce mají kromû pÛvodních
prastar˘ch japonsk˘ch
plemen také nûkolik plemen
novûj‰ích vycházejících
z plemen evropsk˘ch. Které
z níÏe uveden˘ch plemen
oficiálnû NEEXISTUJE?
a) japonsk˘ pudl
b) japonsk˘ ‰pic
c) japonsk˘ teriér
d) japonsk˘ honiã

15. K jakému úãelu 
byl pÛvodnû vy‰lechtûn
a pouÏíván ãernotfiíslov˘
coonhound? (ZnalcÛm
angliãtiny napoví uÏ 
pfieklad jeho jména.)
a) k lovu vyder
b) k lovu m˘valÛ
c) k lovu kachen 
d) k lovu králíkÛ
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1 d, 2 d, 3 a, 4 b, 5 d, 6 c
norsk˘ losí pes ãern,̆
norsk˘ losí pes ‰ed,̆

jämthund – ‰védsk˘ losí
pes), 7 c, 8 b, 9 c, 10 d, 11 a,
12 b, 13 c, 14 a,d, 15 b

Správné odpovûdi

Otestujte si své znalosti

Vzácnost je pojem relativní. I ve svûtû psÛ. Plemeno, které bylo vãera vzácné, dnes mÛÏe b˘t
zcela bûÏn˘m, a naopak. Co je roz‰ífiené v jedné zemi, mÛÏe ve druhé patfiit k raritám. My se
dnes zamûfiíme na plemena, která jsou vzácná pro nás, a to právû teì. I kdyÏ se s nimi na ulicích,
ba ani na v˘stavách bûÏnû nesetkáváme, kynologové by o nich alespoÀ zbûÏn˘ pfiehled mít mûli. 
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Italsk˘
volpino

Nepotkáte je každý den

Drentse
patrijshond

Kooikerhondje 
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