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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

2. Jedno dnes uÏ vzácné
francouzské plemeno
vodních psÛ je z hlediska
v˘voje kynologie velmi
v˘znamné, protoÏe je
pokládáno za pﬁedchÛdce
v‰ech ostatních evropsk˘ch
vodních psÛ. Jak se jmenuje?
...........................
3. Kter˘/ﬁí z níÏe uveden˘ch
vodních ‰panûlÛ neexistuje/í?
a) americk˘ vodní ‰panûl
b) nûmeck˘ vodní ‰panûl
c) irsk˘ vodní ‰panûl
d) ‰védsk˘ vodní ‰panûl
4. Portugalsk˘ vodní pes
má srst na zadní ãásti tûla
krátkou, zatímco na pﬁední
dlouhou. Proã tomu tak je?
a) jedná se o vrozenou
dispozici
b) stﬁíhá se tak z módních
a estetick˘ch dÛvodÛ
c) tento stﬁih mûl psÛm
usnadÀovat plavání
a potápûní a chránit
vnitﬁní orgány
d) „na lva“ se stﬁíhá z tradice,
na poãest portugalsk˘ch
králÛ (lev = král zvíﬁat)
5. Vodní psi jsou blízce
spﬁíznûni s jedním dnes
velmi roz‰íﬁen˘m
spoleãensk˘m plemenem.
O které plemeno se jedná?
...........................

6. Kter˘ z níÏe uveden˘ch
znakÛ je typick˘ pro
v‰echny vodní psy?
a) zvlnûná nebo
kudrnatá srst
b) vzpﬁímené u‰i
c) del‰í kudrnatá srst po
celém tûle vãetnû obliãeje
d) lví stﬁih
7. Co bylo pÛvodním
posláním vodních psÛ?
(vyberte nejv˘stiÏnûj‰í
odpovûì)
a) v˘hradnû lov
vodního ptactva
b) nejen lov, ale i pomoc
rybáﬁÛm a v domácnosti
c) v‰estranná pomoc
rybáﬁÛm, ne v‰ak lov
d) pﬁiná‰ení pﬁedmûtÛ
spadl˘ch do vody
a záchrana tonoucích
8. Kter˘ z vodních psÛ je
masivní a mohutn˘ natolik,
Ïe standard ho pﬁipodobÀuje
k medvûdovi?
..........................
9. Odkud v˘‰e zmínûn˘
„medvûd“ pochází?
...........................
10. Jeden z vodních psÛ se
vyuÏíval k velmi speciální
práci: vyhledávání lan˘ÏÛ.
Kter˘?
...........................
11. K témûﬁ neznám˘m
plemenÛm u nás patﬁí
americk˘ vodní ‰panûl.
Toto plemeno
a) se v Evropû prozatím
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·panûl‰tí
vodní psi

Portugal‰tí
vodní psi uÏ
byli dovezeni
i k nám

VODNÍ psi
Vodní psi jako samostatná sekce 8. skupiny FCI
pﬁedstavují starobylou skupinu psích plemen. I kdyÏ
z velké ãásti pﬁi‰li o své pÛvodní uplatnûní a dnes
stojí spí‰e stranou zájmu chovatelÛ a milovníkÛ psÛ,
z hlediska v˘vojového mají v kynologii své nezastupitelné
místo. Jejich v‰estrannost a pﬁizpÛsobivost jsou navíc
dobr˘m pﬁedpokladem pro jejich vût‰í roz‰íﬁení.
Zatím v‰ak na své znovuobjevení stále je‰tû ãekají...
Správná mÛÏe b˘t více neÏ jedna odpovûì!
nevyskytuje
b) uÏ bylo dovezeno
do Evropy
c) uÏ bylo dovezeno
i do na‰í republiky
d) je pokládáno za
pravdûpodobnû vyhynulé
12. Jak˘ je pÛvodní název
portugalského vodního psa?
a) perro de aqua portuguese
b) cao de aqua portuguese
c) canis aquaticus
d) canis leo
13. Pro které plemeno
vodního psa je typick˘
neosrstûn˘, tzv. krysí ocas?
...........................
14. Vyberte nejv˘stiÏnûj‰í
charakteristiku: Co se
t˘ãe povahy, vodní

psi jsou známí svou
a) inteligencí a uãenlivostí
b) samostatností a obtíÏnou
vychovatelností
c) tvrdohlavostí
d) ostrostí
15. Kolik plemen prav˘ch
vodních psÛ existuje?
a) 10
b) 5
c) 6
d) 7

Správné odpovûdi
1 a,c; 2 barbet, 3 b, d;
4 c, 5 o pudla, 6 a, 7 b,
8 wetterhoun, 9
z Nizozemska, 10 lagotto
romagnolo, 11 c, 12 b,
13 pro irského vodního
‰panûla, 14 a, 15 d

1. Z hlediska klasifikace FCI
mezi vodní psy nepatﬁí
a) novofundlandsk˘ pes
b) irsk˘ vodní ‰panûl
c) labradorsk˘ retrívr
d) wetterhoun
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