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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

I pfiíslu‰níci
hrozivû
vyhlíÏejících
plemen mohou
b˘t bezprob-
lémov˘mi
spoleãníky
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To v‰echno ov‰em nic
nemûní na tom, Ïe
v minulosti opravdu 
byla nûkterá plemena
k nejrÛznûj‰ím soubojÛm
skuteãnû pouÏívána, ãi spí‰e
zneuÏívána. Je v‰ak tfieba
odli‰it fikci a skuteãnost,
pravdu a leÏ. DokáÏete to? 

1. Které z níÏe uveden˘ch
plemen nebylo nikdy
pouÏíváno k soubojÛm?
a) bostonsk˘ teriér
b) anglick˘ budok
c) mops
d) bulteriér

2. Kdy vstoupil v Anglii
v platnost zákon zakazující
zápasy se zvífiaty?
a) v roce 1835
b) v roce 1935
c) dosud nevstoupil 

v platnost
d) v roce 1970

3. Psí zápasy v dne‰ní Evropû 
a) jsou na‰tûstí uÏ jen
historickou záleÏitostí
b) se je‰tû dnes v nûkter˘ch
zemích oficiálnû pofiádají
c) se je‰tû dnes v nûkter˘ch
zemích ilegálnû pofiádají
d) se pololegálnû konají ve 
vût‰inû zemí

4. Bojoví psi byli ve
stfiedovûké  Evropû 
pouÏíváni nejprve
a) k soubojÛm 
s divok˘mi zvífiaty
b) ke vzájemn˘m soubojÛm
c) k soubojÛm s ãlovûkem
d) k soubojÛm s domácími
zvífiaty 

5. Pfiedkové dne‰ních
anglick˘ch mastifÛ byli
v minulosti, zvlá‰tû pak za
vlády královny AlÏbûty I.,
pouÏíváni k soubojÛm
s nejrÛznûj‰ími protivníky
Nikdy v‰ak nesoupefiili s
a) b˘ky
b) medvûdy
c) lvy
d) gepardy

6. Jeden z prvních pokusÛ
zakázat souboje zvífiat na
evropské pevninû se
uskuteãnil za

a) Jindfiicha II.
b) Marie Stuartovny
c) Ludvíka XIV.
d) Olivera Cromwella 

7. Ve které dobû pfii zápasech
zaãali mohutné molossy
nahrazovat psi typu „bull“ 
a) v 19. století
b) v 18. století
c) na poãátku 20. století
d) po 2. sv. válce

8. K jakému úãelu byl
vytvofien bulmastif?
a) k zápasÛm s b˘ky
b) k zápasÛm s mastify
c) k pronásledování pytlákÛ
d) k zápasÛm s b˘ky
a mastify

9. PÛvodní bojov˘ anglick˘
buldok vy‰lechtûn˘ pro
zápasy s b˘ky byl ve 
srovnání s moderním
anglick˘m buldokem 
a) tûÏ‰í a vût‰í 
b) témûfi identick˘
c) men‰í
d) lehãí a pohyblivûj‰í

10. Povahovû b˘vají
dne‰ní buldoci
a) klidní a mírumilovní
b) ostfií 
c) rvaví a bojovní 
d) choleriãtí

11. Mezi bojová plemena
patfií také japonská tosa inu.
Byla vy‰lechtûn pro 
a) souboje s ãlovûkem
b) souboje se 
snûÏn˘mi levharty
c) v˘hradnû psí souboje
d) souboje s tygry

12. Cílem japonsk˘ch 
zápasÛ bylo
a) usmrtit protivníka
b) zahnat protivníka 
do rohu
c) poranit protivníka, 
aby se objevila krev
d) srazit protivníka k zemi
a udrÏet ho tam

13. Dnes asi nejznámûj‰ím
tzv. bojov˘m plemenem 
je pitbulteriér. 

Co znamená slovo „pit“,
v jeho jménu?
a) boj
b) díra
c) mal˘
d) obávan˘

14. Americk˘ staford‰irsk˘
teriér a americk˘ pitbulteriér
a) jsou jiná oznaãení 
téhoÏ plemene
b) nemají nic spoleãného
c) se odli‰ují jinou barvou
d) vznikli ze stejn˘ch pfiedkÛ,
ale ve 30. letech 20. stol.
do‰lo k rozdûlení na v˘stavní
a bojovou vûtev

15. Které tvrzení je správné?
Staford‰irsk˘ bulteriér
a) je jiné jméno 
pro amerického
staford‰irského teriéra
b) je mimofiádnû ostré
a bojovné plemeno
c) je bezproblémov˘
a pfiátelsk˘ rodinn˘ pes
d) je vhodn˘ jen pro velmi
zku‰ené kynology
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1c, 2a, 3c, 4a, 5d, 6d,
7a, 8c, 9d, 10a, 11c,
12d, 13b, 14d, 15c

Správné odpovûdi

Oznaãování nûkter˘ch plemen ãi jejich  skupin za bojové
uÏ udûlalo hodnû zlé krve. Laické seznamy, jeÏ se nûkter˘m
zákonodárcÛm (na‰tûstí nikoliv u nás) podafiilo protlaãit
aÏ do zákonÛ a vyhlá‰ek,  víc u‰kodily, neÏ prospûly. 

Psi zvaní bojoví
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NejtûÏ‰í z molossÛ,
anglick˘ mastif

·tûÀata bulteriérÛ
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