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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti
1. Tibetská plemena
b˘vají spojována s jedním
posvátn˘m tibetsk˘m
zvíﬁetem, jeÏ je v zemi jejich
pÛvodu pokládáno za
ztûlesnûní odvahy, síly a moci
a které je zobrazeno i na
tibetské vlajce. Z toho
dÛvodu se jim nûkdy ﬁíká
a) tygﬁí psi
b) leopardí psi
c) opiãí psi
d) lví psi
Tibet‰tí teriéﬁi

c) tibetsk˘ ‰pic
d) do khyi
6. âím pﬁedev‰ím se
navzájem odli‰ují jinak
velmi podobná tibetská
plemena ‰icu a lhasa apso?
a) typem osrstûní
b) barvou
c) úpravou srsti
d) formátem tûla
a délkou ãenichu
7. Co znamená v pﬁekladu
název lhasa apso?
a) dlouhosrst˘ pes ze Lhasy
b) lví pes
c) tibetsk˘ pes
d) pes z Apsy
8. K jakému úãelu byli
pﬁedchÛdci tohoto plemene
prapÛvodnû pouÏíváni?
a) vÏdy to byl v˘hradnû
spoleãensk˘ pes
b) k pasení stád
c) k rituálním úãelÛm
d) ke hlídání
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3. Nejvût‰ím tibetsk˘m
plemenem vÛbec je tibetská
doga. Jeden slavn˘
cestovatel uÏ ve 13. století
informoval uÏaslé ãtenáﬁe
o tom, Ïe v Tibetu Ïijí „psi
velikosti osla“. Kdo to byl?
a) Emil Holub
b) Marco Polo
c) Kry‰tof Harant
z PolÏic a BezdruÏic
d) Vasco Nuñez de Balboa
4. Jaká je NEJNIÎ·Í
pﬁípustná velikost
u dne‰ní tibetské dogy?
a) 61 cm
b) 50 cm
c) 70 cm
d) 80 cm
5. Které z níÏe uveden˘ch
tibetsk˘ch plemen
NEEXISTUJE?
a) tibetsk˘ ‰panûl
b) tibetsk˘ teriér

Tibetská doga

Správné odpovûdi
1d, 2a, 3b, a, 5c, 6d,
7a, 8 b, 9d, 10c, 11c,
12a, 13d, 14d, 15b

2. Nejvût‰í z mal˘ch
tibetsk˘ch plemen je
a) tibetsk˘ teriér
b) ‰icu
c) lhasa apso
d) tibetsk˘ ‰panûl

9. Lhasa apso a ‰icu si jsou
nápadnû podobní. Jsou to
ale skuteãnû pﬁíbuzní?
a) ne, jedná se o podobu
vzniklou v dÛsledku
podobn˘ch Ïivotních
podmínek
b) jen velmi vzdálenû
c) není známo
d) ano, jsou to
blízcí pﬁíbuzní

Tibetsk˘
‰panûl

PSI ZE střechy světa
I kdyÏ Tibet je zemû pro nás velmi vzdálená
a tajemná, psi pocházející ze „stﬁechy
svûta“ se u nás tû‰í vzrÛstající oblibû.
Exotick˘ pÛvod jim ani v nejmen‰ím nebrání
v tom, aby se úspû‰nû zabydleli v mnoha
ãesk˘ch domácnostech. Víte o nich nûco?
10. Tibetsk˘ teriér
a) patﬁí mezi evropské
teriéry
b) vznikl kﬁíÏením s teriéry
c) je teriérem jen podle
jména, nemá s nimi
v˘vojovû nic spoleãného
d) je pﬁedstavitelem asijské
v˘vojové vûtve teriérÛ

protoÏe se vÛbec necuchá
d) se trimuje

11. Kterému z níÏe
uveden˘ch plemen
je nejvíce pﬁíbuzn˘ tibetsk˘
‰panûl?
a) kokr‰panûlovi
b) tibetské doze
c) tibetskému teriérovi
d) anglick˘m spoleãensk˘m
‰panûlÛm

14. Do své dne‰ní
podoby byli malí
tibet‰tí psi vy‰lechtûni
a) v zemi pÛvodu
b) ve Francii
c) v Itálii
d) ve Velké Británii

12. Srst mal˘ch
tibetsk˘ch plemen
a) vyÏaduje intenzivní péãi
b) je nutno pravidelnû
stﬁíhat
c) vyÏaduje minimum péãe,

13. Centry chovu tibetsk˘ch
psÛ b˘valy klá‰tery. Jaké?
a) hinduistické
b) kﬁesÈanské
c) taoistické
d) buddhistické

15. K jakému úãelu
b˘valy v Tibetu
pouÏívány tibetské dogy?
a) k lovu velk˘ch ‰elem
b) ke stﬁeÏení stád
a ke hlídání
c) k pasení dobytka
d) ke psím zápasÛm
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