1. Předci dnešních plemen koní
a) kůň przewalskeho, kertak, kůň západní, kůň severský
b) kertak, tarpan, kůň západní, kůň severský
c) konik, kertak, tarpan, kůň severský
2. Kůň nemá …
a) klíční kost
b) střelkovou kost
c) jařmovou kost
3. Základní měřené tělesné míry jsou
a) KVH, KVP, ŠDT, OH
b) OHol, ŠDT, KVH, KVP
c) KVH, KVP, OH, OHol
4. Vyberte vady předních končetin a jejích postojů
a) šavlovitý, špánek, rozbíhavý
b) přikleklý, sevřený, rozevřený
c) sevřený, rozevřený, špánek
5. Jaké jsou charakteristické znaky pro zbarvení typu plavák?
a) žlutá hříva, žlutá srst, pigmentovaná kůže, úhoří pruh
b) černá hříva, nepigmentovaná kůže, úhoří pruh, žlutá srst
c) černá hříva, pigmentovaná kůže, úhoří pruh, žlutá srst
6. Současné způsoby označování a identifikace koní jsou …
a) tetování, genetický typ a paternita, mikročip
b) vrubování, tetování, výžehy
c) výžehy, mikročip, genetický typ a paternita
7. Nohsled koně v kroku je následující
a) hlava
2 1
1 2
b) hlava
4 2
3 1
c) hlava
4 3
2 1
8. Co znamená pojem akce končetin?
a) způsob předvádění končetin do výšky a prostoru
b) střídání končetin v určitých intervalech
c) termín pro označení rychlosti v kroku
9. Na kterém kontinentu proběhl kompletní vývoj koňovitých?
a) Evropa a Asie
b) Amerika a Evropa
c) Afrika a Evropa

10. Průměrná délka březosti klisny
a) 285 dní
b) 335 dní
c) 305 dní
11. Peršeron patří do skupiny koní?
a) teplokrevných
b) chladnokrevných
c) plnokrevných
12. Výkonnostních zkoušek se zúčastňují teplokrevní koně ve věku?
a) 1 rok
b) 3 - 4 roky
c) 6 let
13. Která plemena řadíme mezi genetické zdroje v ČR?
a) norik, starokladrubský kůň, český teplokrevník, českomoravský belgik
b) moravský teplokrevník, starokladrubský kůň, hucul, norik
c) starokladrubský kůň, hucul, českomoravský belgický kůň, slezský norik
14. Výkonnostními zkouškami pro anglické plnokrevníky jsou…
a) všechny rovinové dostihy
b) klasické rovinové dostihy
c) překážkové dostihy
15. Ke klasickým dostihům patří
a) České derby, St.Leger, Oaks
b) České derby, St.Leger, Velká pardubická steeple chase
c) České derby, Oaks, Cena prezidenta republiky
16. Vyber státní chovné ústavy ČR
a) Národní hřebčín Kladruby n./L., Národní hřebčín Tlumačov, Zemský
hřebčinec Albertovec
b) Národní hřebčín Kladruby n./L., Zemský hřebčinec Albertovec, Národní
hřebčín Napajedla
c) Národní hřebčín Kladruby n./L., Zemský hřebčinec Tlumačov a Písek
17. Co je to flémování?
a) mezinárodní výraz pro ukončení honební jízdy
b) specifický projev vnímání čichových podnětů
c) kulhání při schvácení kopyt
18. Kolika je …
a) čtyřkolý vozík pro zápřah koní
b) břišní bolest při onemocnění trávicího ústrojí nebo jiných orgánů nebo při
některých nemocech
c) opakovaný vnitřní zánět oka
19. Jezdecký sport v ČR řídí

a) ASCHK (Asociace svazů chovatelů koní)
b) JC (Jockey club)
c) ČJF (česká jezdecká federace)
20. Skoková soutěž stupně „L“ je na překážkách o výšce?
a) 100cm
b) 110cm
c) 120cm
21. Jakou znáte olympijskou westernovou disciplínu?
a) trail
b) reining
c) western pleasure
22. Součástí všestrannosti jsou?
a) drezura, cross-country, parkur
b) drezura, dostih steeplechase, parkur
c) maratón, parkur, drezura
23. Co je to voltiž?
a) jedna z westernových disciplín
b) gymnastika na koni
c) způsob tréninku dostihových koní
24. Plemeno achalteke patří do skupiny koní
a) pony
b) chladnokrevných
c) teplokrevných
25. Šlechtění většiny současných teplokrevných plemen koní nejvíce ovlivnil
a) anglický plnokrevník
b) lipicán
c) český teplokrevník
26. Vznik většiny současných plemen koní je odvozen od plemene
a) lipický kůň
b) arabský plnokrevník
c) hannoverský kůň
27. Která plemena koní odvozují svůj původ od starošpanělských koní?
a) lipický, starokladrubský, fríský kůň
b) anglický plnokrevník, lipický, Achal Teke
c) starokladrubský, lipický kůň, Shagya arab
28. Pro která chladnokrevná plemena je v ČR vedena plemenná kniha?
a) percheron, slezký norik, českomoravský belgik
b) norik, slezký norik, českomoravský belgik
c) norik, českomoravský belgik, shire

29. Jaké jsou oficiální soutěžní kategorie pro vozatajství?
a) tandem, ruská trojka, jednospřeží
b) jednospřeží, dvojspřeží, trojspřeží
c) jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží
30.Oficiální způsoby odstartování dostihu jsou:
a) z boxu, z ruky, praporkem
b) praporkem, páskou, z boxu
c) s páskou, z boxu, z ruky
31. Co je padock?
a) prostor pro vážení koní před dostihem
b) místo pro dopingovou kontrolu
c) prostor pro předvedení nasedlaných koní dostihové komisy
32. Co je to přestavěnost koně?
a) výška koně v kříži je vyšší než jeho výška v kohoutku
b) přední nohy koně jsou delší než zadní
c) je nepravidelný chod koně v kroku
33. Vyberte plemena klusáků:
a) ruský, orlovský, český
b) orlovský, americký, francouzský
c) americký, kustanajský, arabský
34. Při hodnocení koně upřednostňujeme konstituci:
a) jemná
b) tvrdá
c) hrubá
35. Co je to připouštěcí období?
a) oficiální stanovené období, kdy může být klisna připuštěna
b) období pravidelného výskytu pohlavního cyklu klisny
c) minimální věková hranice pro připuštění klisny
36. Současné počty koní chovaných v ČR (přibližně)?
a) 10 tisíc
b) 20 tisíc
c) 50 tisíc
37. Jaká je průměrná rychlost koně ve cvalu?
a) 10 – 20 km/h
b) 20 – 40 km/h
c) 30 – 70 km/h
38. Základ krmení pro koně tvoří?
a) oves, sláma, ječmen
b) oves, seno, voda
c) sláma, seno, voda

39. Mezi základní barvy koní patří?
a) isabella, vraník, ryzák
b) bělouš, hnědák, hermelín
c) plavák, isabela, grošák
40. Drezurní kůň je v soutěži hodnocen?
a) generálním hendicapem
b) bodováním sboru rozhodčích
c) trestnými body za čas
41. Vhodný typ napáječek pro koně?
a) kapátkové
b) kloboukové
c) žlabové
42. Barování koní je:
a) stájový zlozvyk koní
b) nepovolený způsob výcviku skokových koní
c) způsob zapřahání kočárových koní
43. Pojem fundament koní souvisí s:
a) končetinami
b) trupem
c) hlavou
44. U kterého plemene je klabonos typickým znakem?
a) arabský kůň
b) starokladrubský kůň
c) trakénský kůň
45. Co je kmih?
a) stájový zlozvyk koní
b) rychlost střídání končetin
c) energie pohybu koně vycházející ze zádi
46. Kde na těle koně najdeme tzv. bílou čáru?
a) hlava
b) kopyto
c) břicho
47. Odstav hříbat je doporučovaný ve věku?
a) 3 měsíce
b) 6 měsíců
c) 12 měsíců
48. Do kdy po porodu se klisna musí zbavit plodových obalů?
a) 20 minut
b) 2 hodiny
c) 4 hodiny

49. Co označuje pojem kryptorchid?
a) genetický typ koně
b) onemocnění pohybového aparátu
c) hřebec s nesestoupenými varlaty
50. U kterého plemene nesmí být v reprodukci používána inseminace?
a) anglický plnokrevník
b) starokladrubský kůň
c) český teplokrevník

