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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

Japonsk˘
ãin, 
fenka se
‰tûnûtem
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1. Vût‰ina japonsk˘ch 
psÛ patfií mezi plemena
a) ovãácká
b) pinãovitá
c) molossoidní
d) ‰picovitá

2. Které zvífie pfiipomíná
plemeno ‰iba inu?
a) vydru
b) li‰ku
c) netop˘ra
d) medvûda

3. Mnoho japonsk˘ch 
plemen má v názvu slovo
„inu“. Co pfiesnû znamená?
a) pes
b) ‰pic
c) loveck˘ pes
d) velk˘ pes

4. Které z níÏe uveden˘ch
plemen je nejvût‰í? 
a) ‰iba inu
b) hokkaido ken
c) akita inu
d) kishu inu 

5. Které japonské plemeno
má svého témûfi identického
dvojníka v Evropû?
a) japonsk˘ teriér
b) japonsk˘ ‰pic
c) japonsk˘ ãin
d) tosa inu

6. Za jak˘m úãelem 
bylo vy‰lechtûno 
plemeno tosa inu?
a) k zápasÛm s b˘ky
b) k dávení hlodavcÛ

c) k vzájemn˘m 
zápasÛm mezi psy
d) k pronásledování zloãincÛ 

7. KfiíÏením  jak˘ch 
plemen pravdûpodobnû
vznikl japonsk˘ teriér?
(snaÏte se najít co
nejpfiesnûj‰í odpovûì)
a) z rÛzn˘ch mal˘ch 
plemen teriérÛ 
b) z rÛzn˘ch domácích
japonsk˘ch plemen 
c) z jork‰írsk˘ch teriérÛ
a foxteriérÛ 
d) z foxteriérÛ, mal˘ch 
chrtÛ a pÛvodních plemen

8. Japonsk˘ ãin 
patfií mezi plemena
a) stfiední
b) velká
c) obfií
d) malá

9. Akita inu se ve své vlasti
tû‰í velké úctû. Byl tam
dokonce oficiálnû vyhlá‰en za
a) kulturní památku
b) národní kulturní dûdictví
c) národní poklad
d) kulturní klenot

10. Co znamená, 
kdyÏ standard u akit
poÏaduje urajiro?

a)  Ïe musí b˘t kompaktní
b)  Ïe musí mít bûlavé
zbarvení na urãit˘ch 
ãástech tûla

c) Ïe musí b˘t 
jednolitû zbarveny
d) pevnost charakteru
a neohroÏenost

11. Jaké zbarvení 
mÛÏe mít japonsk˘ ãin?
a) pouze ãernobílé
b) ãernobílé, ãervenobílé
nebo trikolorní
c) ãernobílé nebo
ãervenobílé
d) bílé v kombinaci
s jakoukoli jinou barvou
(napfi.  ãernou, hnûdou,
‰edou, modrou)

12. Které tvrzení 
t˘kající se pÛvodních
japonsk˘ch ‰picovit˘ch 
psÛ  NENÍ pravdivé? 
a) mívají v˘razn˘ loveck˘ pud
b) vyskytují se ve v‰ech
typech velikosti
c) b˘vají velmi nezávislí 
d) mají dlouhou srst

13. Jak˘ je vztah mezi 

akitou inu a velk˘m
japonsk˘m psem?
a) jde o jedno 
a totéÏ plemeno

b) nemají nic spoleãného
c) mají spoleãn˘ pÛvod, 
pfied ãasem v‰ak do‰lo
k roz‰tûpení na dvû plemena
d) jedná se o dva 
rázy téhoÏ plemene

14. Které z níÏe uveden˘ch
plemen u nás doposud 
není chováno?
a) japonsk˘ teriér
b) japonsk˘ ‰pic
c) hokkaido ken
d) velk˘ japonsk˘ pes 

15. Které z níÏe uveden˘ch
plemen NEEXISTUJE?
a) kishu inu
b) hon‰ú inu
c) ‰ikoku inu
d) kai inu
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1d, 2b, 3a, 4c, 5b
(dvojníkem je bíl˘ nûmeck˘
‰pic), 6c, 7d, 8d, 9b, 10 b,
11c, 12 d, 13c, 14a, 15b

Správné odpovûdi

Japonsko si své psy dlouho Ïárlivû stfieÏilo, a tak se k nám 
do Evropy nûkterá plemena dostala aÏ relativnû nedávno. 
O to vût‰í zájem v‰ak vyvolala, mnohá plemena si rychle 
na‰la ‰irok˘ a stabilní okruh pfiíznivcÛ. Patfiíte mezi nû?
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Japonští psi

Skupina
plemene 
akita inu
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