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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

E

Trpasliãí ráz
v barvû aprikot
dnes patfií
k nejoblíbenûj‰ím 

SP 07/05 66-67 Test  21.6.2005 7:17  Stránka 66



1. ·picové patfií historicky
a) k nejmlad‰ím plemenÛm
b) k nejstar‰ím formám
domácího psa
c) k novodob˘m 
formám domácího psa
d) do 19. století

2. Podle klasifikace 
FCI jsou fiazeni ‰picové 
do skupiny V spoleãnû s
a) pinãi
b) spoleãensk˘mi plemeny
c) chrty
d) primitivními plemeny

3. Které z níÏe 
uveden˘ch znakÛ jsou 
pro ‰pice typické?
a) velké vztyãené u‰i
b) malé vztyãené u‰i
c) pfies hfibet zatoãen˘ ocas
d) malá velikost

4. Nûmeck˘ ‰pic není 
jen jeden, existuje 
v nûkolika velikostech. 
Kolik pfiesnû jich je
a) 4
b) 5
c) 6
d) 3

5. Jakou barvu NEMÒÎE 
mít velk˘ nûmeck˘ ‰pic?
a) oranÏovou
b) bílou
c) ãernou
d) hnûdou

6. Pfiipou‰tí FCI u ‰picÛ
vícebarevnost?
a) ne, povoleno to 
je pouze v Anglii
b) ne, nikde na svûtû
c) ano, ale ne u v‰ech
velikostních rázÛ
d) pouze u trpasliãího rázu

7. O ‰picích se dnes nûkdy
hovofií jako o „ohroÏeném
plemeni“, protoÏe jich
kvapem ub˘vá. Net˘ká se 
to ov‰em v‰ech velikostních
rázÛ, nejvíce ohroÏen je ráz 
a) trpasliãí
b) mal˘
c) vlãí
d) velk˘ 

8. Jaké bylo pfievaÏující
pÛvodní urãení 
evropsk˘ch ‰picÛ?
a) lov
b) ostraha osob
c) hlídání venkovsk˘ch domÛ
d) tahání nákladÛ

9. Které z tûchto
charakteristik nejlépe 
„sedí“ na evropské ‰pice?
a) klidn˘, rozváÏn˘ 
aÏ flegmatick˘
b) ostraÏit˘, Ïiv˘, uãenliv˘
c) ostr˘, razantní, 
nûkdy aÏ útoãn˘
d) uzavfien˘, svéhlav˘, 
hÛfie cviãiteln˘

10. Jakou srst má 
mít nûmeck˘ ‰pic?
a) hustou, ale jednoduchou
b) chundelatou, zvlnûnou
c) dlouhou, rovnou,
odstávající
d) dlouhou, kadefiavou

11. Jaká je spodní v˘‰ková
hranice u nejmen‰ích
(trpasliãích) ‰piclÛ?
a) 18 cm
b) 20 cm
c) 22 cm
d) 24 cm 

12. Jaké nejvût‰í v˘‰ky 
mÛÏe dorÛst ‰pic, aby je‰tû
odpovídal standardu?
a) 50 cm
b) 60 cm
c) 55 cm
d) 65 cm

13. Jak je to u ‰picÛ 
s bûÏnou péãí o srst? Musí se 
a) pravidelnû stfiíhat

c) ruãnû trimovat
c) ãasto koupat
d) cca jednou t˘dnû
dÛkladnû vykartáãovat

14. Které/á z níÏe uveden˘ch
tvrzení obecnû NEJSOU
pravdivá ( samozfiejmû
v˘jimky jsou moÏné)?
a) ‰picové mají v˘raznû
vyvinut˘ loveck˘ pud
b) ‰picové mívají v˘razn˘
sklon k potulkám
c) vût‰ina ‰picÛ ráda ‰tûká
d) v˘chova ‰picÛ není
problematická

15. Co je to pomeranian?
a) kaÏd˘ ‰pic oranÏové barvy
(název vznikl pfiirovnáním
k pomeranãi) 
b) mal˘ ‰pic do 26 cm v˘‰ky
c) typ trpasliãího ‰pice
chovan˘ pfiedev‰ím
v anglicky mluvících zemích
d) synonymní oznaãení
nûmeckého ‰pice
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Evropští ŠPICOVÉ
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1 b, 2 d, 3 b,c, 4 b, 5 a, 6
c, 7 d,  8 c, 9 b, 10 c, 11 a,
12 c, 13 d, 14 a,b, 15 c

Správné odpovûdi

Mal˘
bíl˘
‰pic

I kdyÏ skupina ‰picovit˘ch psÛ je poãetná a zahrnuje psy pocházející prakticky z celého svûta 
od Alja‰ky pfies Japonsko, âínu a Sibifi aÏ po Skandinávii, pro vût‰inu milovníkÛ psÛ je „‰pic“
pfiedev‰ím star˘ dobr˘ nûmeck˘ ‰pic. Toto velikostnû i barevnû nesmírnû variabilní plemeno, aã
v poslední dobû neprávem opomíjené, patfií k pilífiÛm svûta psích plemen. V na‰em redakãním
testu si mÛÏete vyzkou‰et, jak dobfie ‰pice znáte. Správná mÛÏe b˘t i více neÏ jedna odpovûì!
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