
OTÁZKA  K

Co je to starček?
a)rostlina pro koně jedovatá
b)součást westernového sedla
c)nejstarší kůň ve stádě

OTÁZKA A

Team penning je...
a)...slalom mezi tyčkami na čas
b)...zkouška dvou jezdců soutěžících v týmu ve dvou disciplínách (reining + ovládání telete)
c)...soutěž tří jezdců, kteří musí v předepsaném čase oddělit určená dobytčata od stáda

OTÁZKA V

Co znamená v parkurovém skákání pojem hors concours?
a)start mimo soutěž
b)kůň, který právě skáče je na prodej
c)stáj v konkurzu, všechny koně z této stáje lze koupit

OTÁZKA O

Kam vešli koně v písni „Když jsem já ty koně pásal“?
a)do ječmene
b)do žita
c)do pšenice

OTÁZKA N

Co může být příčinou infekčního virového průjmu u hříbat?
a)Escherichia coli
b)rotavirus
c)herpesvirus

OTÁZKA O

Přečti charakteristiku a vyber plemeno, na které charakteristika sedí...

původem pochází z Ruska, Turkmenistánu či Kazachstánu, výška se pohybuje mezi 145 a 157 cm,
nejčastěji se vyskytuje plavé zabarvení, ale nelze vyloučit ani hnědáka či bělouše, je tvrdohlavý a velmi
temperamentní, schopen překonávat velké vzdálenosti téměř bez vody a potravy, je to typický pouštní
kůň
a)Shagya arab
b)Appaloosa
c)Achal-Teké



OTÁZKA T

Jak se chová jezdec na koni, potká – li v terénu cyklistu?
a)otočí se a uhání domů
b)nacválá a s hlasitým „jedůůů“ prosviští kolem jako ohnivá čára
c)přejde do kroku a v klidu se s cyklistou mine

OTÁZKA I

Kolik přibližně váží kůň, který má obvod hrudi 200cm, je 200cm dlouhý a použijeme – li vzorec:
((obvod hrudi v cm)^2 x (délka v cm))/11 900 ?
a)cca 670 kg
b)cca 500 kg
c)cca 845 kg

OTÁZKA K

kolik bobků vyprodukuje náš Bubáček za 12 hod?
a)akorát na jednu velkou lopatu
b)plné kolečko
c)po navlečení na nit řetěz 10m dlouhý

OTÁZKA CH

Přistupujeme – li k neznámému koni...?
a)...připlížíme se k zádi tak, aby nás neviděl a poté s hlasitým „AHOJ“ ho plácneme přes zadek tak, aby
se lekl a zapomněl, že umí kopat
b)...minimálně 2 – 3 hod se na koně jen díváme
c)...klidně koně oslovíme a přistoupíme od hlavy tak, aby nás viděl

OTÁZKA Í

Říje klisny...
a)probíhá zejména od jara do podzimu, nejčastěji v intervalu 28 dní
b)probíhá zejména od jara do podzimu, nejčastěji v intervalu 21 dní
c)začne vždy, když vidí klisna hřebce

OTÁZKA N

Vyberte správné kombinace vitamínů a minerálů a potravy, která je obsahuje... (všechny tři musí být
správné)
a)VITAMIN A – hrách
BIOTIN – otruby
FOSFOR – tráva
b)VITAMIN K – vojtěška
VÁPNÍK – vojtěška
BIOTIN – šípky
c)VITAMIN D – obilné klíčky
BIOTIN – řepa cukrovka



MANGAN A ZINEK – kukuřice

OTÁZKA Y

Shetlandský pony je...
a)...relativně nejsilnější plemeno v tahu, utáhne až dvojnásobek své váhy
b)...velmi staré plemeno, pozůstatky ze Shetlandských ostrovů byly nalezeny již z dob 500 let před
naším letopočtem
c)obě odpovědi (a i b) jsou správné

OTÁZKA K

co je to pasáž?
a)drezurní cvik při kterém kůň „kluše na místě“
b)drezurní cvik při kterém kůň „chodí na místě“
c)drezurní cvik stupně „L“

OTÁZKA A

Kdy byla založena Velká pardubická steeplechase?
a)v roce 1874
b)v roce 1873
c)v roce 1872

OTÁZKA Ž

Kolik má dospělý kůň zubů?
a)hřebec 30, klisna 28
b)hřebec 40 – 42, klisna 36
c)hřebec 45, klisna 45

OTÁZKA Ř

Jindřich VIII, vládce Anglie se snažil o zušlechtění anglických koní tím, že zakázal volné popásání
hřebců menších než ...(viz odpověď) mezi klisnami?
a)14 – 15 pěstí (1 pěst = 10,16 cm)
b)16 pěstí
c)12 – 14 pěstí

(kdo takového hřebce našel, nechal ho přeměřit a pokud hřebec skutečně nesplňoval normu, patřil po
přeměření nálezci...:-)


