
Okruh znalostí zvěře a živočichů pro okresní kolo ZST
savci

název
1 bobr evropský 1
2 daněk evropský 2
3 hranostaj 3
4 jelen lesní 4
5 jezevec lesní 5
6 kamzík horský 6
7 kozorožec horský 7
8 králík divoký 8
9 křeček polní 9

10 kuna lesní 10
11 kuna skalní 11
12 lasice kolčava 12
13 liška obecná 13
14 los evropský 14
15 medvěd hnědý 15
16 muflon 16
17 nutrie říční 17
18 ondatra pižmová 18
19 prase divoké 19
20 psík mývalovitý 20
21 rys ostrovid 21
22 srnec obecný 22
23 svišť horský 23
24 tchoř stepní 24
25 tchoř tmavý 25
26 veverka obecná 26
27 vlk euroasijský 27
28 vydra říční 28
29 zajíc polní 29
30 zubr 30
31 kočka divoká 31

32
33
34
35
36
37
38
39

p.č. p.č.





Okruh znalostí zvěře a živočichů pro okresní kolo ZST
ptáci

název
bažanti (obecný, obojkový, královský)
brhlík lesní
čírka modrá a čírka zelená
hohol severní
holub doupňák 
holub hřivnáč
hovran polní
hrdlička zahradní
husy (velká, polní, běločelá)
jeřábek lesní
jestřáb lesní
kachna divoká
kalous ušatý
káně lesní
kormorán velký
koroptev polní
krahujec obecný
krkavec velký
křepelka polní
kvíčala
lyska černá
moták pochop, pilich
orel mořský
orlovec říční
polák chocholačka
polák velký
poštolka obecná
racek chchtavý
sluka lesní
sojka obecná
sokol stěhovavý
sova pálená
straka obecná
špaček obecný
tetřev hlušec
tetřívek obecný
volavka popelavá
vrána obecná a šedá
výr velký





p.č. skupina FCI název psa
1 border teriér
2 bulteriér
4 český teriér
5 foxteriér hladkosrstý a drsnosrstý
6 irský teriér
7 jagdteriér
8 velšteriér
9 jezevčík hladkosrstý

10 jezevčík dlouhostrsý
11 jezevčík drsnosrstý
12 karelský medvědí pes
13 ruskoevropská lajka
16 baset
17 slovenský kopov
18 brakýř jezevčíkovitý
19 bígl
20 bernský honič
21 sedmihradský honič
22 bavorský barvář
23 hannoveský barvář
24 svatohubertský pes (bloodhound)
25 anglický setr
26 gordon setr
27 irský setr
28 pointer
29 německý ohař krátkosrstý, dlouhosrstý a drátosrstý
30 výmarský ohař krátkosrstý, dlouhosrstý 
31 maďarský ohař krátkosrstý a hrubosrstý
32 český fousek
33 pudlpointer
34 velký a malý müsterlandský ohař
36 anglický kokršpaněl
37 anglický špringr španěl
38 velššpringeršpaněl
39 německý křepelák
40 labradorský retrívr
41 zlatý retrívr

honiči - sk. 6

barváři - sk. 6

ohaři - sk. 7

slídiči - sk. 8

Seznam psů loveckých plemen pro soutěž ZST 

teriéři - sk. 3

jezevčíci - sk.4

severští psi - sk. 5



Poř.č. Rodové a druhové jméno Poř.č. Rodové a druhové jméno
1 Smrk ztepilý 26 Sasanka hajní
2 Jedle bělokorá 27 Pryskyřník prudký
3 Modřín opadavý 28 Vlčí mák
4 Borovice lesní 29 Vlaštovičník větší
5 Buk lesní 30 Kopřiva dvoudomá
6 Dub letní 31 Violka vonná
7 Dub zimní 32 Kokoška pastuší tobolka
8 Olše lepkavá 33 Třezalka tečková
9 Bříza bělokorá 34 Lýkovec jedovatý

10 Habr obecný 35 Ostružiník maliník
11 Líska obecná 36 Jahodník lesní
12 Topol osika 37 Trnka obecná
13 Vrba jíva 38 Vrbka úzkolistá
14 Lípa srdčitá 39 Šťavel kyselý
15 Jírovec maďal 40 Netýkavka nedutklivá
16 Bez černý/červený 41 Kakost smrdutý
17 Jeřáb ptačí 42 Brusnice borůvka
18 Trnovník akát 43 Svízel přítula
19 Hloh obecný 44 Pomněnka lesní
20 Javor klen 45 Smetánka lékařská
21 Javor mléč 46 Sedmikráska obecná
22 Jasan ztepilý 47 Podběl lékařský
23 Přeslička rolní 48 Starček hajní
24 Kapraď samec 49 Sněženka podsněžník
25 Blatouch bahenní 50 Bledule jarní

Seznam rostlin pro ZST


