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Anketa – Výcvik malých plemen 

Termín konání: 30.1.-5.2.2014 

Počet respondentů: 74, anketa byla anonymní 

1) Věnujete se výcviku malých plemen dle NZŘ (ZMMP, ZMP1-3, ZMPO)? 

 

2) Pokud NE, jaký je důvod? 

(pouze z 26 respondentů, viz. bod 1), bylo možné vybrat více možností) 
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3) Kterým dalším zkouškám/sportúm se s malým psem věnujete? 

 

Příklady sportů uvedených v možnosti Jiné: dogtrekking, bullsporty, canisterapie, coursing, mushing, dog 

racing, lovecká kynologie, zkoušky velkých plemen NZŘ i MZŘ, flyball 

4)  Která disciplína NZŘ je pro Vás nejobtížnější? 
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5) Jaký speciální cvik považujete za nejobtížnější? 

 

6) Náměty na změny, na zlepšení – od respondentů ankety 

(níže jsou uvedeny anonymní náměty a názory jednotlivých respondentů ankety pro inspiraci a 

diskuzi; setříděno podle témat, jinak dále obsahově neupravováno) 

 

 „Zrušit střelbu“ (uvedeno 7x) 

 Metodika, semináře 

o „Zkusit napsat metodiku výcviku pro speciální cviky, případně vypsat praktické semináře 

pro zájemce. Jako místo bych zvolila střed republiky, kvůli dostupnosti . Napadá mne 

využít např. výcvikové základny SZBK.“ 

o „Chybí materiály, knihy o metodice - např. spec. cviků“ 

o „Uvítala bych  praktické semináře na speciály pro malé“ 

o „Uvítala bych častější semináře o výcviku, hlavně stopy a speciálky“ 

o „Možnost nějakého semináře na téma NZŘ pro malá plemena na Moravě“ 

o „Informovat všechny ZKO jak se speciální cviky cvičí a přesvědčit je, že je i toto skvělá 

disciplína a že jí mohou cvičit i velká plemena“ 

 Zkušební řád 

o „Byla bych pro přizbůsobení výšky překážky - jako u obedience, a jasný výklad pro terény 

– přihlédnout k výšce“ 

o „Určitě bych napsala srozumitelnější NZŘ pro MP, u zkoušek bych opět snížila překážky“ 

o „Bylo by super mít rozdělené cviky stopy, poslušnost, spec.cviky. Myslím že spousta lidí 

to může odradit že je všechno najednou ne každý má dobrého stopaře. IPO je na tohle 

lepší. “ 

o „NZŘ je kostnaté, nerozvíjí kreativitu psa a nepodporuje úzký vztah pán-pes“ 

o „U speciálních cviků - možnost volby povelů“ 
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o „Vadí mi rozdílnost napříč zkušebními řády. Na jednu stranu hlídání předmětu a na 

druhou absolutní neagresivní chování psa např. v záchranařině“ 

o „Vrátit zpět hlídání předmětů a zrušit makety“ 

o „U rozlišování osob bych dala volnost psovodovi do jaké polohy si pomocníky usměrní “ 

 Závody, rozhodčí 

o „Je docela problém si někde zazávodit. jsme z Jižních Čech a tady se vysloveně pro malá 

plemena žádné závody nepořádají. “ 

o „Závody na Moravě a v Čechách na střídačku, Moraváky jste úplně vytlačili“ 

o „Je potřeba více rozhodčích, kteří umí posuzovat malá plemena (zejména v MSKS).“ 

 „Rozhodčí i výcvikáři nemají zájem o výcvik tohoto druhu - jsme pro ně přítěž“ 

 „Z mého pohledu bych se hodně zaměřila na budování základny (jak se říká). :-) Kdo má NO, jde 

na cvičák automaticky, s kokrem nebo pudlem to nikoho skoro ani nenapadne. Popularizace... “ 

 „Vše, co bude přispívat k propagaci výcviku malých plemen“ 

 

Děkujeme všem respondentům za účast v anketě!!! 


