
1. Co je pÛvodcem vztekliny?
a) bakterie
b) paraziti
c) plísnû
d) viry

2. O jaké onemocnûní 
se jedná, kdyÏ fiíkáme, 
Ïe pes má ektropium?
a) vchlípení oãního víãka
b) zánût spojivek
c) zánût oãního víãka
d) vychlípení oãního víãka 

3. U kterého/ kter˘ch 
z níÏe uveden˘ch 
plemen se ektropium
pravidelnû objevuje?
a) u basetÛ
b) u nûmeck˘ch dog
c) u nûmeck˘ch ovãákÛ
d) u mopsÛ 

4. Je nutno zaãít
s pravideln˘m odãervováním
‰tûÀat uÏ záhy po narození?
a) ano, protoÏe se do
kontaktu s parazity 
mohou dostat uÏ
v prenatálním stadiu
b) ano, aby se navzájem
nenakazila v˘kaly
c) ano, protoÏe jim hrozí
infekce z matefiského mléka
d) není to nutné

5. Kterou ãást psího tûla
napadají mûchovci?
a) pohlavní ústrojí
b) d˘chací ústrojí
c) trávicí ústrojí
d) srdce

6. Velmi obávan˘m
onemocnûním je 
psinka. Tato choroba
a) je pfienosná i na ãlovûka
b) konãí témûfi vÏdy smrtelnû
c) je bakteriálního pÛvodu
d) se ‰ífií podobnû jako
chfiipka

7. Demodikóza je 
závaÏné onemocnûní
a) kÛÏe
b) kloubÛ
c) svalÛ
d) oãí

8. Co to je achondroplazie?
a) porucha krvetvorby
b) vrozená vada 
rÛstu vyvolávající 

zkrácení konãetin
c) vypadávání chlupÛ
zpÛsobující holá 
místa na tûle
d) pfiehnaná imunitní reakce

9. Zoonóza je
b) epidemie nemoci 
vyvolané zvífiaty
b) kaÏdá zvífiecí choroba
c) zvífiecí choroba 
pfienosná na ãlovûka
d) lidská choroba vyvolaná
pfiítomností zvífiete
(napfi. alergie)

10. Pokud máte podezfiení,
Ïe se pes otrávil, o co se
pokusíte jako první?
a) o nic, zavolám
veterinárního lékafie 
b) podám pár kapek
petroleje
c) strãím psu prst do krku
d) o vyvolání zvracení 
(napfi. podáním lÏiãky soli
rozpu‰tûné ve sklenici vody)

11. I do psí stravy patfií
zelenina. Ne v‰ak kaÏdá,
nûkterá mÛÏe vyvolat
nad˘mání a dal‰í zdravotní
obtíÏe. Která/é z níÏe
uveden˘ch druhÛ zeleniny
pro psa NEJSOU vhodné
a) kvûták
b) hlávkové zelí
c) mrkev
d) petrÏel

12. Pes, kter˘ 
onemocní cukrovkou
a) musí dodrÏovat 
pfiísnou dietu
b) by se mûl co 
nejvíce pohybovat
c) by mûl mít jen 
omezen˘ pohyb
d) zpravidla má nadûji jen 
na pár mûsícÛ Ïivota

13. Obávanou chorobou,

která postihuje pfiedev‰ím
feny po porodu, je eklampsie
neboli mléãná horeãka. 
Co ji vyvolává?
a) stres z porodu
b) nedostatek vápníku
a dal‰ích minerálních 
látek v krvi
c) nadbytek vitaminÛ
d) zánût mléãné Ïlázy
v dÛsledku nedostateãného
sání ‰tûÀat

14. Eklampsie postihuje

a) pfiedev‰ím feny 
mal˘ch plemen
b) pfiedev‰ím feny 
velk˘ch a obfiích plemen
c) v‰echny psy stejnû bez
ohledu na velikost a plemeno
d) psy i feny
15. K poruchám kosterní
soustavy nejãastûji dochází
a) u mal˘ch plemen psÛ 
b) u trpasliãích plemen psÛ
c) u kfiíÏencÛ
d) u velk˘ch a obfiích 
plemen psÛ
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1d, 2d, 3ab, 4a (pfiípadnû c,
ikdyÏ kinfekci
prostfiednictvím matefiského
mléka dochází jen vzácnû),
c, 6d, 7a, 8b, 9c, 1 d
(samozfiejmû zároveÀ
pfiivoláte veterináfie), 11a,b,
12a, c, 13b, 14a, 1 d

Správné odpovûdi
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Na‰i psi se bohuÏel mohou setkat s celou 
fiadou nemocí. I kdyÏ v takovém pfiípadû b˘vá
nejvhodnûj‰í vyhledat veterináfie, kaÏd˘ majitel
psa by mûl mít alespoÀ rámcov˘ pfiehled
o nejbûÏnûj‰ích psích chorobách. Pokud 
zná i jejich odborné názvy, mÛÏe to v˘raznû
zjednodu‰it komunikaci s veterináfiem.
Správná mÛÏe b˘t více neÏ jedna odpovûì!

PSÍ nemoci 

Otestujte si své znalosti

Zdraví psa
je tfieba
odmaliãka
peãlivû
sledovat
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