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Disciplíny felinoterapeutických zkoušek 

1. Pohlazení kočky rozhodčím  

2. Vzetí do náruče rozhodčím  

3. Ochota kočky k oblečení postroje  

4. Reakce na silnější zvuk (zvonek, tlesknutí, štěkot psa) 

5. Rychlejší pohyb zkoušejícího  

6. Reakce na projíždějící osobu na invalidním vozíku a osobu jdoucí o francouzských holích   

7. Ochota ke kontaktu s cizími lidmi 

 

Všeobecné informace: 

-  zkoušky se mohou účastnit pouze kočky zdravé a  v dobré kondici 

- donucování kočky k vykonání určité disciplíny hrubým způsobem je zakázáno 

- mějte na paměti, že při zkoušce je na Vás a vaší kočku pohlíženo jako na tým a hodnotí se 

vzájemná spolupráce 

- u disciplín  je kladen důraz především na ochotu spolupracovat a na povahové vlastnosti koček.  

 

Popis disciplín 

 

1) Pohlazení kočky rozhodčím  

Majitel kočky ji drží v náručí, rozhodčí ji po celém těle pohladí.  

2) Vzetí do náruče rozhodčím  

Rozhodčí vezme kočku od majitele sám do náruče. Při přenášení koček je třeba, aby osoba, 

která kočku přenáší nebo s ní manipuluje, držela kočku v náruči s nenásilnou fixací končetin a 

pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet kočku držením za kůži 

nebo jednotlivé části těla. 

3 )Ochota kočky k oblečení postroje  



         

 

Kočka stojí na stole oblečená v postroji a majitel kočce navlékne ještě jeden postroj.  

 

4) Reakce na silnější zvuk (zvonek, tlesknutí, štěkot psa) 

Kočka je v náručí majitele a zkouší se reakce na zvuk – může to být zvuk zvonku, tlesknutí, 

bouchnutí do stolu, pád předmětu, štěkot psa.  

 

5)Rychlejší pohyb zkoušejícího  

          Kočka je v náručí majitele a rozhodčí provede rychlejší gesto ve    vzdálenosti maximálně 

jednoho metru od kočky.     

6) Reakce na projíždějící osobu na invalidním vozíku a osobu jdoucí o francouzských holích.   

Kočka je v náručí majitele. Vzájemně se minou s projíždějící osobu na invalidním  vozíku a 

osobu jdoucí o francouzských holích.   

 

7) Ochota ke kontaktu s cizími lidmi 

Majitel položí kočku na klín sedícího figuranta. Hodnotí se ochota kočky zůstat na místě.  

  

Upozornění: 

 

V souladu se zákonem na ochranu zvířat byla valnou hromadou  v roce 2010 odsouhlasena věková 

hranice kočky 1 rok. Což znamená,že v den konání zkoušky musí přihlášená  kočka splňovat 

požadovaný věk. Jedinci mladší 1 roku nebudou ke zkouškám připuštěni. 


