
Mantrailing pro zábavu
i pro záchranu lidského života

Již několik let se u nás skupina 
nadšenců velmi intenzivně věnuje 

stopařskému výcviku psů metodou 
mantrailingu. K tomuto výcviku psích 
stopařů jsou především využíváni 
psi plemene bloodhound. V poslední 
době se konečně začínají přidávat 
i další jednotlivci i organizace.

Formy mantrailingu
Mantrailing má v současné době mnoho po-
dob. I přesto, že základy jsou stále stejné, inten-
zita výcviku, celkový systém a hlavně cíle, kte-
rých chceme výcvikem dosáhnout, jsou různé. 
Nejjednodušší formou je tzv. lehký neboli spor-
tovní mantrailing. Pes jakéhokoliv plemene je 
schopen využít své přirozené instinkty k tomu, 
aby uměl najít hledaný pach, sledoval ho po 
trase stopy, a na konci označil a identifikoval 
hledanou osobu.
Thera-, sport-, urban-, pettrailing jsou pak va-
rianty trailingu, které se specializují na určitý cíl 
a nebo na prostředí, ve kterém převážně pracu-
jí. 
Tou nejdůležitější a zároveň nejsložitější formou 
je pak komplexní záchranářský a policejní výcvik 
mantrailerů jako stopařů specialistů, určených 

k pátrání po pohřešovaných a ztracených oso-
bách, a u policejního výcviku i pro pátrání po 
nebezpečných pachatelích kriminálních činů.   

Metodika
V současné době neexistuje jednotná kom-
plexní metodika, na základě které by se moh-
lo při výcviku pracovat, ale v Evropě, hlavně 
v Německu, již existuje mnoho jednotlivců 
a organizací, kteří nabízejí své zkušenosti a vý-
cvik mantrailingu formou různých škol, školi-
ček, kurzů, seminářů a mantrailingových vý-
cvikových organizací. V samotném Německu 
se tato činnost rozrostla do rozměrů obrov-
ského byznysu, který s sebou nese i mnoho 
negativních jevů. Bohužel ne vždy se za těžce 
zaplacené peníze účastníkům takových kurzů 
dostane odměny ve formě adekvátních rele-
vantních informací a rad, jak dále pracovat se 
svým psem a dosáhnout tak dobrých výsled-
ků ve výcviku mantrailingu. 

Jsou sice k dispozici pracovní manuály vydané 
některými zahraničními organizacemi, ale vět-
šina z nich obsahuje pouze základní informace 
o výcviku a schémata základních cvičení. Žádný 
manuál však nemůže nahradit praktické zkuše-
nosti psovodů a instruktorů, kteří v praxi proká-
zali výsledky jak svých psů, tak i svých studentů. 

IBHA
V České a Slovenské republice je výcvik mantrai-
lingu teprve na začátku. Potom, co se podařilo 
v minulosti navázat a upevnit kontakty a vzta-
hy na zahraniční výcviková centra jak z oblasti 

dobrovolných a profesionálních záchranářů, 
tak i výcvikových center policie, se na začátku 
letošního roku konečně podařilo zaregistrovat 
u slovenského Ministerstva vnitra dobrovolné 
občanské sdružení – International Bloodhound 
Academy (IBHA), které sdružuje jak dobrovol-
níky, tak i profesionální kynology z Německa, 
USA, České republiky a Slovenska, jejichž hlav-
ním cílem je vytvořit předpoklady pro zavedení, 
schválení a prosazení mantrailingu do oficiální-
ho systému Integrovaného záchranného systé-
mu a policie obou zemí. 

Mantrailing in the Police Force 
Systems
Ve spolupráci s Akadémií Policajného zboru 
v Bratislavě a Kynologickým klubem Polícia – 
Slovakia se podařilo v dubnu letošního roku 
zorganizovat v Bratislavě první mezinárodní ky-
nologickou konferenci pod názvem – Mantrai-
ling in the Police Force Systems, jejíž součástí byl 

i praktický seminář K9 Mantrailing Course, který 
vedl dlouholetý americký policejní instruktor 
a specialista na výcvik mantrailingu Jeff Schet-
tler.  Konference a semináře se zúčastnila vedle 
rektorů a vedení Akadémie PZ Bratislava a Uni-
versity veterinárního lékařství v Košicích řada 
významných kynologů ze šesti zemí. 
IBHA – International Bloodhound Academy 
představila a presentovala svůj plán na roz-
šíření mantrailingu jak mezi profesionály, tak 
i mezi širokou kynologickou stopařskou veřej-
ností. Mimo pravidelná společná setkání členů 
a spolupracovníků IBHA plánuje dvakrát ročně 
pořádat praktický seminář za účasti špičkových 
specialistů na mantrailing ze zahraničí a další 
víkendové semináře pro dobrovolníky, profesi-
onály i zájemce z řad široké kynologické veřej-
nosti. 

Bloodhound nebo jiné plemeno? 
Metoda výcviku mantrailingu je sice jako ušitá 
pro plemeno bloodhound, ale touto metodou 
lze vycvičit jakékoliv jiné plemeno a nebo dané-
ho konkrétního psa. S výcvikem lze začít kdyko-
liv. Výhodou této metody je, že při postupném 
výcviku se může neustále zvyšovat výkon a sto-
pařské schopnosti psa. Všechno záleží pouze na 
tom, jaký cíl si ten který psovod stanoví. 
Nevýhodou je, že se výcvik mantrailingu velmi 
těžce kombinuje s jinými výcvikovými metoda-
mi. 
Výcvik lze zahájit v jakémkoliv stáří psa. Je sice 
optimální začít již od raného věku psa, ale dob-
rých výsledků lze dosáhnout i v pokročilejším 
věku. 

Výbava  
Základním vybavením mantrailera je pohodlný 
postroj a dlouhá stopovačka. Je vhodné praco-
vat v postroji a ne na obojku. Dobře padnoucí 

“”
výcvik mantrailingu se těžce kombinuje 

s jinými výcvikovými metodami.

Thera-, sport-, urban-, pettrailing 
jsou varianty trailingu, které se 
specializují na určitý cíl, a nebo 
na prostředí, ve kterém převáž-

ně pracují. Tou nejdůležitější a 
zároveň nejsložitější formou je 
pak komplexní záchranářský a 

policejní výcvik mantrailerů jako 
stopařů specialistů.
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postroj neomezuje psa při práci a umožňuje 
jeho dobré sledování. Nasazení postroje je pak 
i součástí startovacího zahajovacího rituálu, kdy 
tato činnost psovi signalizuje vlastní zahájení 
práce. Stopovačka by měla být dlouhá kolem 
10 metrů, což dostatečně umožňuje dobrou 
manévrovatelnost psa při práci v terénu. V poz-
dější fázi výcviku, kdy se pracuje v zastavěných 
a nebo frekventovaných oblastech, se může po-
užívat i kratšího vedení. 
Psovodi by neměli zapomínat na vhodné poho-
dlné oblečení psovoda a dobré boty. 

Vnější podmínky prostředí
Stopování a mantrailing nemají prakticky žádná 
omezení, co se týká vnějšího prostředí, počasí 
nebo ročního období. Pracovat lze na loukách, 
v lese, v zemědělských oblastech, i na horách. 
V pokročilé fázi výcviku se pracuje také i v obyd-
lených oblastech, ve městech, a to i na místech 
s vysokou koncentrací osob. Pro dobrou práci 
psa ale psovod musí znát a odhadnout limitní 
hodnoty, které je jeho pes schopen zvládnout. 
Práci psa tak ovlivňuje stáří stopy, teplota, vlh-
kost, vítr, členitost terénu a zástavba. Zpočátku 
je dobré pracovat za optimálních podmínek 
a postupně přidávat ve výcviku další složitosti 
tak, aby byl výcvik kontinuální. Nedodržení zá-
sad postupu od jednoduchého ke složitějšímu 
se bohužel vždycky projeví až v pozdější fázi. 
Doporučuje se pak průběžně začleňovat do 
výcviku jak složité, tak i jednoduché prvky ze za-

čátku výcviku pro udržení dobré motivace psa. 
Nezbytnou součástí komplexní výchovy týmu 
(pes/psovod) je také znalost teorie pachů, po-
větrnostních podmínek a orientace v terénu. 

Umění „čtení“ psa
Nejen při práci lze u každého psa z jeho pohybů 
vyčíst, co právě dělá, co je jeho zájmem a nad 
čím právě „přemýšlí“. „Řeč těla“ psa je způsob 
a možnost jeho komunikace s psovodem. Kaž-
dé zvíře ale nemusí reagovat na jednotlivé vněj-
ší podněty a vzruchy stejně, a je proto nutné, 
aby každý psovod uměl interpretovat jednotlivé 
pohyby hlavy, uší, těla i ocasu svého psa správ-
ně. Toho lze dosáhnout pouze dlouhodobými 
zkušenostmi a bedlivým pozorováním chování 
psa při práci. 

Závěr
Celkový výsledek tréninku mantrailingu je pak 
závislý na velkém množství různých maličkostí 
a okolností, které se neustále mění a kterým je 
třeba se přizpůsobovat. Proto je nutné a důleži-
té pro úspěšné působení týmu průběžné kon-
tinuální vzdělávání ve všech oblastech, dlouho-
dobé zkušenosti a souhra týmu. Výkon týmu 
tak může kontinuálně růst nebo stagnovat 
v závislosti na nejslabším článku týmu, kterým 
ve většině případů je psovod.  
Nově založená IBHA chce pomáhat dalším zá-
jemcům o mantrailing a poskytovat jim infor-
mace a zkušenosti, které čerpáme od špičko-
vých zahraničních instruktorů a specialistů na 
mantrailing jak z Evropy, tak i ze zámoří. 

Zpracoval: Ing. Lubomír Satora (předseda IBHA)
Na nově otevřených stránkách  www.ibha.eu je 

možné získat další zajímavé informace o činnosti 
IBHA a dalších plánovaných akcích. Jsou zde 

také uvedeny veškeré kontakty na členy IBHA.

MANTRAILING
Způsob práce psího stopaře, který pracuje převážně na zákla-
dě individuálního pachu hledané osoby je poněkud odlišný 
od způsobu práce, který můžeme běžně vidět na soutěžích 
IPO, nebo při praktickém nasazení policejních či záchranných 
psů. Zatímco klasický stopař v současném pojetí má za úkol 
sledovat přesnou stopu pohybu hledané osoby a na ní pří-
padně nacházet i předměty, mantrailing se soustřední pouze 
na jeden jediný cíl – nalezení hledané osoby. Tento způsob 
práce má mnoho výhod i nevýhod. 
Hlavní výhodou je, že pes vycvičený touto metodou nemusí 
sledovat přesnou trasu pohybu hledané osoby, ale pracuje 
pouze s individuálním pachem hledané osoby, s intenzitou 
tohoto pachu a jeho stářím. Zjednodušeně bychom mohli 
říct, že tento způsob výcviku velmi vhodně využívá a podpo-
ruje základní instinkty psa jako lovce, tj. co nejrychlejší nalezení 
kořisti. Úkolem psovoda tak není psa učit stopovat, ale musí 
mu umět vysvětlit, co chce aby hledal, a podporovat jeho 
motivaci k práci. 

Příprava startu.

Účastníci praktického semináře.
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