TTT Mantrailing „double blind“ test
Atesty MT týmů

International Bloodhound Academy
Hlavná 18/19, Jarok, PSČ 951 48

Kritéria přezkušování záchranných psů - stopařů pracujících
na základě individuálního pachu – mantrailing.

Test pro praktické nasazení: tato certifikace posoudí a efektivně zhodnotí
specifickou schopnost K9 MT týmu (MT tým = pes a psovod) sledovat trasu, nebo
pachové stopy „hledané“ osoby. Certifikace testuje schopnost K9 týmu rozpoznat
a využít specifickou pachovou stopu k nalezení konkrétní osoby. Certifikace
netestuje jiné formy K9 práce jako je poslušnost, obrana, nebo jiné vyhledávací
SAR techniky.
Testy: jsou nastaveny ve čtyřech samostatných úrovních. Stupeň 1 musí být
splněn před postupem k další úrovni testování. Před postupem na další úroveň
musí být splněna zkouška předcházejícího stupně. Každá úroveň je orientovaná
pouze na výsledek a nehodnotí chování, nebo specifický způsob práce při
sledování pachové stopy. Je to jednoduše test schopností psa v jeho stadiu výcviku
dostat se z bodu A do bodu B a najít a označit správnou osobu. IBHA bude
uznávat i certifikáty složené u certifikovaných rozhodčích NTC K9.
K9 tým: K9 tým nemusí sledovat přesně trasu, kterou prošla hledaná osoba; tato
stopa se může posunout v závislosti na podmínkách. Nicméně, tým musí obecně
postupovat paralelně ve směru trasy. Technika plošného vyhledávání není
povolena.
Stáří a délka trasy nejsou stanoveny přesně, protože je obtížné, ne-li nemožné
pro "hledanou“ osobu stanovit přesnou vzdálenost v reálných podmínkách. Délka
a stáří jsou doporučené pokyny a budou citlivě přizpůsobeny podmínkám dané
situace.
Mantrailing je zpravidla K9 pátrací metoda při které je pes ustrojen do
pracovního postroje s dlouhou stopovačkou, (5-10m). Nicméně je jasné, že použití
postroje a stopovací šňůry neznamená úspěšné vypracování trailu. Psovodi mohou
používat jakékoliv úvazové prostředky, nebo pracovat bez nich, tak jak to
považují u svého psa za vhodné. Mohou využívat jakoukoliv metodologii, (mimo

plošné prohledávání), kterou považují za vhodnou, která jim slouží k tomu, aby
pes pracoval na stopě. Striktně nedoporučujeme používání násilných technik, jako
je provlékání šňůry pod přední nohou, aby pes držel nos při zemi.
Rozhodčí: Pro všechny níže uvedené certifikace platí, že během testu není
rozhodčímu pověřenému hodnocením tohoto testu dovoleno sledovat průběh
položení trasy. GPS "lokalizaci" bude moci rozhodčí použít jedině v případě, že
K9 tým evidentně selže a je nutné najít trail, nebo kladeče. Rozhodčí smí nést
zařízení GPS s "lokalizací hledané osoby", ale psovod smí vidět GPS až po
ukončení testu.
Pomocník (jeden), kterého si zvolí psovod jako doprovod, může doprovázet K9
tým až po schválení hlavním rozhodčím. Pomocník smí působit jako "doprovod
týmu", pomáhá psovodovi s překonáváním překážek, při vyrušeních nebo v
nebezpečných situacích. Pomocník nesmí komunikovat se psovodem v otázkách
vyhledávací strategie. I když pomocník může být v reálných situacích potřebný,
aby s psovodem probral strategii pátrání a pomohl mu se psem, nesmí to učinit
pro účely splnění těchto testů. Pomocník není povolen pro stupeň 1.
Úvod a definice pojmů (mimo ty, které jsou již uvedeny v Metodice MT
IBHA):
Pachový předmět (PP): Jakákoliv věc, nesoucí lidský pach; tento předmět
navede psa na stopu konkrétního člověka.
Nekontaminovaný PP: pachový předmět neobsahuje pach jiných osob
Protiopatření: Vztahuje se k použití pachového předmětu, využití metod jako
„nepřítomná osoba“, kdy se určí individuální pach na PP a na stopě. Slouží k
vyloučení pachu dalších osob u kontaminovaného PP.
Hledání důkazů: Vztahuje se k odběru pachového předmětu. Využití psa
k vyhledání předmětu s lidským pachem.
Prezentace pachového předmětu (sumování): činnost před zahájením práce,
kdy psovod prezentuje pachový předmět psovi
Ochrana PP: Jakákoliv metoda použitá k uchování PP v relativně
nekontaminovaném stavu. Tedy použití plastových sáčků, latexových rukavic atp.
Doporučuje se využití sterilních sklenic s aratexem.
Povel k hledání: Verbální nebo posunkový povel, na základě kterého pes
zahajuje práci na trailu.
Hledaná osoba: osoba, jejíž pach odpovídá pachu na pachovém předmětu
Trail: Běžně zaměňováno s termínem „stopa“. Trail je trasa, kterou se subjekt
pohyboval, která není přímo přesně spojena s místem, kudy daná osoba šla. Trail
je trasa, kam dopadl pach daného subjektu.
Stopa: trasa, kudy se přesně pohyboval kladeč pachové stopy.
Měkké povrchy: tráva, půda, písek, atd., organické povrchy v přírodě
Tvrdé povrchy: obecně syntetické povrchy, jako je beton nebo asfaltový koberec

Překážka: Překážkou může být jakýkoliv neživý objekt, který brání v postupu
K9 týmu, jako je pokácený strom, plot, budova, nebo zeď.
Překonání nebo obejití: váže se k překážce. K9 tým může překážku přelézt,
podlézt, přebrodit, přeplavat, nebo obejít.
Po větru: vítr nese pach hledaného objektu směrem od K9 týmu
Proti větru: vítr nese hledaný pach směrem ke K9 týmu
ID (identifikace): Se psovodem propojená práce psa, která vede k označení
hledané osoby na konci stopy
Vyrušení lidmi: jakékoliv živé osoby zaneprázdněné jinou aktivitou
Vyrušení zvířaty: jakékoliv živé zvíře zaneprázdněné jinou aktivitou
Nevšímavost vůči vyrušení: Pes nesmí „identifikovat“ vyrušení.
Úspěšné dokončení: Pes vyjde podle pokynů, sleduje trail hledané osoby a
identifikuje hledanou osobu ve vymezeném čase
Metoda plošného vyhledávání: Je to metoda, při které je pes, ať už na šňůře,
nebo neupoutaný, povely k volnému vyhledávání uveden do pozice, kdy může
vyhledávat subjekt „na vysoký nos“.
Hodnotící/rozhodčí: Kterýkoliv psovod, který splnil níže uvedený test úrovně
III, má minimálně dvouletou praxi ve stopařském vyhledávání a je certifikován
vedením IBHA, popř. rozhodčí, kterého nominuje komise rozhodčích IBHA.
Tento rozhodčí vydává certifikát na základě splněných níže uvedených testů.
Doprovod: Naše organizace důrazně doporučuje použití vycvičené osoby, která
doprovází K9 tým při každé pátrací akci. Psovod je často tak zcela ponořený do
"čtení" pohybu svého psa, že není schopen efektivně vidět/řešit nebezpečnou
situaci, vyrušení a překážky.
Stupeň I
1) Odběr a použití pachového předmětu (rozhodčí může bod 1 zrušit a připravený
pachový předmět odloží přímo kladeč stopy na startu):
A. Psovodovi je představen "imaginární" zločin, nebo vyhledávací scénář. Psovod
musí správně identifikovat a odebrat pachový předmět pro zahájení práce psa.
B. Pachový předmět smí být upevněný, nebo pohyblivý a smí ho používat nebo
se ho dotknout pouze hledaná osoba.
C. Psovod musí zabezpečit, aby pachový předmět zůstal nezamořený, nebo použít
vhodná protiopatření, pokud k tomu došlo.
D. Psovod může využít psa k vyhledání pachového předmětu.
2) Zahájení práce psa s pachovým předmětem
A. Pes musí na základě pokynu psovoda (slovně, nebo ukázání rukou) aktivně
přijmout pach z PP
B. Psovod musí dát startovací povel, když pes přijme pach

3) Stopa
A) Stopa bude našlápnuta na měkkém povrchu přinejmenším délky 600m se 2
změnami směru a hledanou osobou ukrytou nehybně na konci. Stáří stopy bude
přibližně jedna hodina, ne méně. Stopa musí být kladečem ukončená minimálně
70 m od nejbližší cesty. (polní, lesní, cyklostezky apod.)
B) Vítr nebude pro psa příznivý. Hledaná osoba by měla být po směru větru.
C) Před zahájením práce musí psovod popsat, jak pes identifikuje hledanou osobu
– způsob identifikace (ID).
D) Časový limit pro úspěšné dokončení trailu je 20 minut.
Stupeň II
Odběr pachového předmětu a jeho použití je stejné jako u Stupně I. (body 1 a 2)
3) Stopa:
A) Délka bude alespoň 700 – 800m, minimálně se 2 různými povrchy: hlína,
tráva, beton, štěrk, asfaltový koberec, atd. Přinejmenším jedna změna povrchu a
3 změny směru. Na trase bude minimálně jedna překážka, kterou K9 tým bude
muset překonat nebo obejít. Stáří bude maximálně čtyři hodiny. Stopa musí být
kladečem ukončená minimálně 70 m od nejbližší cesty. (polní, lesní, cyklostezky
apod.)
B) Hledaná osoba bude pokud možno po směru větru a je ukrytá na konci stopy.
C) Před zahájením práce musí psovod popsat, jak pes identifikuje hledanou osobu.
D) Na trase bude jedno vyrušení, buď zvíře, nebo člověk. Pes se nesmí nechat
vyrušit, může situaci krátce ověřit a vrátit se k práci.
E) Časový limit je 30 minut.
Stupeň III
Odběr pachového předmětu a jeho použití je stejné jako u Stupně I. (body 1 a 2)
3) Stopa
A) Stopa bude přibližně 800 m na měkkém i tvrdém pevném povrchu
v obydleném prostředí. Trasa bude mít nejméně 3 ostré změny směru. Stáří bude
přibližně 2 hodiny.
B) Hledaná osoba bude pokud možno po směru větru a v úkrytu.
C) Psovod musí popsat způsob, jak pes identifikuje hledanou osobu.
D) V prostředí, kde test probíhá, bude jedno vyrušení člověkem nebo zvířetem.
E) Časový limit je 45 minut.
Stupeň IV
Odběr pachového předmětu a jeho použití je stejné jako u Stupně I. (body 1 a 2)

3) Stopa
A) Stopa bude přibližně 1400m dlouhá, výhradně na pevném povrchu. Trasa bude
mít nejméně 3 ostré změny směru a dvě překážky, které K9 tým musí překonat
nebo obejít. Stáří bude přibližně 4 hodiny.
B) Hledaná osoba bude po směru větru a v úkrytu.
C) Psovod musí popsat způsob, jak pes identifikuje hledanou osobu.
D) V prostředí, kde test probíhá, bude jedno vyrušení pohybujícím se člověkem
nebo zvířetem.
E. Časový limit je 60 minut
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