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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti
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1. Kolik oficiálnû (ze strany
FCI) uznan˘ch ãesk˘ch
plemen psÛ existuje?
a) dvû
b) sedm
c) tfii
d) ãtyfii 

2. Patfií mezi na‰e 
národní plemena
ãeskoslovensk˘ vlãák? 
a) ano
b) ano, ale dosud 
nebyl oficiálnû uznán
c) ne, protoÏe vznikl 
na Slovensku 
d) ne

3. Kdy vznikl ãesk˘ teriér?
a) pfied nûkolika staletími, 
je to staré tradiãní 
ãeské plemeno
b) po 2. svûtové válce
c) v 19. století
d) v prÛbûhu 
uplynul˘ch 20 let

4. âesk˘ fousek je
a) úplnû novû vytvofiené
plemeno ohafie
b) jedno z nejstar‰ích
plemen hrubosrst˘ch ohafiÛ
c) plemeno, které 
vzniklo ve 20. století
d) plemeno vzniklé 
kfiíÏením rÛzn˘ch 
typÛ hrubosrst˘ch ohafiÛ

5. Které z níÏe uveden˘ch
plemen NEPAT¤Í mezi 
ãeská plemena?
a) chodsk˘ pes
b) ãesk˘ strakat˘ pes
c) ãesk˘ selsk˘ pes
d) ãesk˘ horsk˘ pes

6. Z jak˘ch plemen 
vznikl ãesk˘ teriér?
a) ze star˘ch ãesk˘ch
loveck˘ch psÛ

b) z jezevãíkÛ a vel‰teriérÛ
c) ze skotsk˘ch teriérÛ
a sealyhamteriérÛ
d) z vethajlendsk˘ch
a skotsk˘ch teriérÛ

7. PraÏsk˘ krysafiík je jedním
z nejmen‰ích plemen na
svûtû. Jeho optimální
hmotnost je pfiibliÏnû
a) 1 kg
b) 1,5 kg
c) 3 kg
d) více neÏ 2 kg

8. Jakou barvu/barvy 
mÛÏe mít praÏsk˘ krysafiík?
a) ãernou s pálením 
b) ãernou s pálením 
nebo Ïlutou
c) srnãí

d) ãernou se znaky, plavou,
hnûdou nebo modrou 
se znaky 

9. Srst ãeského teriéra se
a) stfiíhá
b) ‰kube
c) nechává 
v pfiirozeném stavu
d) jen nepatrnû doupravuje 

10. Chodsk˘ pes se trochu
podobá nûmeckému
ovãákovi. Je v‰ak o nûco
a) vût‰í
b) mohutnûj‰í
c) tûÏ‰í
d) men‰í

11. Pfii ‰lechtûní 
ãeského horského psa 
bylo hlavním cílem vytvofiit
a) nové plemeno 
saÀového psa
b) ideální v‰estranné
plemeno do podmínek
ãesk˘ch hor
c) záchranáfie do ãesk˘ch hor
d) ideálního psa pro 
horskou turistiku 

12. âesk˘ strakat˘ pes 
byl pÛvodnû vy‰lechtûn
a) jako hlídací pes 
na ãesk˘ venkov
b) kvÛli stabilizování typu
pÛvodního ãeského vofií‰ka 
c) pro potfieby ãesk˘ch lovcÛ
d) jako laboratorní zvífie

13. âesk˘ teriér je dnes
pouÏíván pfieváÏnû jako
a) norník
b) v‰estrann˘ loveck˘ pes
c) spoleãenské plemeno
d) barváfi

14. Chodsk˘ pes 
byl vy‰lechtûn
a) regenerací

b) kfiíÏením více 
moderních plemen
c) kfiíÏením skotského
a nûmeckého ovãáka
d) kfiíÏením nûmeck˘ch
a belgick˘ch ovãákÛ

15. âesk˘ fousek je v rámci
klasifikace FCI fiazen mezi
a) honiãe
b) barváfie
c) ohafie typu grifon
d) ohafie typu ‰panûl
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1a: âesk˘ fousek a ãesk˘ teriér, v‰ech-
na ostatní ãeská plemena jsou uznává-
na jen na národní úrovni.

2d: âeskoslovensk˘ vlãák byl vy-
‰lechtûn na území b˘valého âeskoslo-
venska, po rozdûlení republiky v‰ak byl
oficiálnû pfiifiknut Slovensku. 

3b: Oficiálnû ze strany FCI byl v‰ak
uznán aÏ v roce 1963.

4b: Pfiedkové ãeského fouska byli cho-
váni jiÏ pfied témûfi 700 lety v dobû
Karla IV. Byli naz˘váni „canis bohemi-
cus“ (ãesk˘ pes). 

5c

6c: Cílem bylo spojit pfiednosti obou
v˘chozích plemen pfii loveckém vyuÏití:
ovladatelnost a klopené ucho sealy-
hamteriéra a pigmentovanou kÛÏi
a velkou ochotu pracovat skotského
teriéra. 

7d: Mûl by váÏit více neÏ 2 kg, nejlépe
2 aÏ 2, 2 kg

8d: Hnûdí a modfií krysafiíci se znaky se
ov‰em vyskytují jen velmi vzácnû, nej-
bûÏnûj‰í je zbarvení ãerné s pálením
(black and tan). 

9a: Na rozdíl od hrubosrst˘ch teriér-
sk˘ch plemen se srst ruãnû ne‰kube,
ale stfiíhá. Právû stfiih dodává plemeni
jeho charakteristick˘ vzhled. 

10d: V˘‰ka psÛ se pohybuje v rozmezí
51 aÏ 56 cm, fen 48 aÏ 53 cm, zatímco
u nûmeckého ovãáka je ideální kohout-
ková v˘‰ka psÛ 62,5 cm a fen 57, 5 cm. 

11b: Mûl to b˘t pes vhodn˘ k nejrÛz-
nûj‰ím úãelÛm v horsk˘ch a podhor-
sk˘ch oblastech: k zápfiahu, jako zá-
chranáfi, prÛvodce i spoleãník. 

12d: Byl vy‰lechtûn v 50. letech 20.
století pro potfieby Biologického ústa-
vu âSAV.

13c: I kdyÏ ãesk˘ teriér byl pÛvodnû
vy‰lechtûn jako loveck˘ specialista na
li‰ky a jezevce, dnes je lovecky vyuÏí-
ván jen v˘jimeãnû. Právû zru‰ením
povinnosti skládat lovecké zkou‰ky
o nûj prudce vzrostl zájem a umoÏnilo
to jeho ‰ífiení i do ciziny. 

14a: Ze psÛ vhodného typu z ãeského
venkova byl regenerativním chovem
zpûtnû vy‰lechtûn pes blíÏící se pÛvod-
ním chodsk˘m psÛm. 

15c: Spolu s Korthalsov˘m grifonem
a italsk˘m spinonem je fiazen mezi gri-
fony. 

¤e‰ení

Otestujte si své znalosti

PÛvodních ãesk˘ch plemen psÛ není mnoho a tûch mezinárodnû
uznan˘ch je je‰tû ménû. Pfiesto – nebo právû proto – by o nich
mûl mít kaÏd˘ ãesk˘ kynolog alespoÀ minimální znalosti.  
SnaÏte se vybrat vÏdy tu NEJP¤ESNùJ·Í odpovûì. 

Znáte naše psy?
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