
N a rozdiel od nepríjemného 
a chladného počasia s fujavi-

cou, sa hosťom na pôde školy dosta-
lo príjemného privítania ako od zá-
stupcu Mgr. Romana Ratulovského, 
členiek pedagogického zboru aj od 
 samotných žiakov 1. ročníka odboru 
Veterinárneho zdravotníctva a hygie-
ny — chov psov a 2. ročníka odboru 
Agropodnikanie — kynológia.

V rámci týchto odborov sa už stretli 
so základnými pojmami kynológie, 
či už športovej, poľovnej alebo slu-
žobnej. O mantrailingu, ako o me-
tóde stopovania, ktorá nie je novou, 
ale vnašich zemepisných šírkach je 
pomerne neznámou, nemali žiadne 
 alebo len okrajové informácie.

Predseda IBHA Ing. Satora v úvod-
ných slovách predstavil túto medzi-
národnú organizáciu, ktorá napriek 
tomu, že zastrešuje dobrovoľných ale 
aj profesionálnych členov z Českej re-
publiky, Nemecka, Slovenska a do-
konca z Ameriky, vznikla v máji 2012 
práve na Slovensku. Touto metódou 
stopovania individuálnej ľudskej sto-
py možno trénovať akékoľvek ple-
meno psa, no dlhoročné skúsenosti 
z výcviku a z reálnych ostrých nasade-
ní dokazujú, že plemeno bladhaund 
(bloodhound, svätohubertský pes) je 
na túto prácu historicky predurčené. 
Preto sa celá prednáška niesla v du-

chu tohto plemena aj vzhľadom k to-
mu, že obaja hostia sú dlhoročnými, 
skúsenými chovateľmi tohto pleme-
na. Cez témy o teórii pachu, trénin-
gových postupoch, histórii plemena, 
metódy a možnosti využitia mantra-
ilingu v praxi, sa prednáška pomaly 
blížila k svojmu záveru. Pre osvieženie 
atmosféry sa študentom prišli pred-
staviť aj predstavitelia uvedeného ple-
mena psov dvojročný Hagrid a troj-
ročný Cassíno. Záver patril voľnej 
debate, otázkam, odpovediam a sa-
mozrejme, psom.

Takmer aplauz zožali pedagogickí 
pracovníci, keď oznámili, že sa tej-
to téme študenti s hosťami môžu ve-
novať ešte jednu vyučovaciu hodinu 
a to praktickými ukážkami stopo-
vania metódou mantrailingu. Ako 
prvý sa predviedol Hagrid, ktorý asi 
200 metrovú čerstvú stopu vypraco-
val perfektne. Cassíno, ako skúsenejší 
borec nasadil latku podstatne vyššie. 
Kým zúčastnení debatovali a hodno-
tili predchádzajúcu stopu, jedna zo 
študentiek sa ponúkla, že urobí sto-
pu, ktorej trasu nebude poznať nikto 
z prítomných. Hneď prvé metre uká-
zali, že frekventovaný areál školy, trasa 
vedľa voliér psov a výbehov hospodár-
skych zvierat slúžiacich pri vyučova-
ní, k tomu silný vietor, môže dať psovi 
zabrať. Ale napokon to Cassíno zvlá-
dol. Na záver ešte vzájomné poďako-
vania, výmena kontaktov a žiaci opäť 
zasadli do školských lavíc.

Veríme, že môžeme vyjadriť spokoj
nosť za obe zúčastnené strany 
z príjemne prežitého dopoludnia 
v priestoroch Strednej odbornej ško-
ly veterinárnej v Nitre. Za IBHA vyjad-
rujeme poďakovanie vedeniu školy za 
pozvanie a vytvorenie príjemnej atmo-
sféry počas celej akcie. 

Je dôležité osloviť predovšetkým mla-
dých ľudí, pretože čo sme ešte nepo-
vedali, v prípade tejto metódy je spo-
jenectvo pes — psovod na celý život 
vášho zverenca. Preto možno považo-
vať prípadnú hlbšiu a dlhodobú spo-
luprácu aj s odbornými školami či už 
v rámci vyučovacieho procesu alebo 
záujmových krúžkov, za cestu dostať 
mantrailing do povedomia širšej ve-
rejnosti, predovšetkým mládeže a no-
vej generácie kynológov. 

Ing. Ivan RICHTER
predseda Klubu sv. Huberta

člen IBHA na Slovensku
Snímky: archív autora

Mantrailing 
na Strednej odbornej 
škole veterinárnej v Nitre
22. februára tohto roku zavítali na pozvanie vedenia školy členovia Medzinárodnej 

bloodhound akadémie (ďalej IBHA) do mesta pod Zoborom — do Nitry. Pozvanie prijal 

predseda IBHA Ing. Ľubomír Satora z Českej republiky a Ing. Ivan Richter zo Slovenska.
Ing. Richter (v strede) oboznamuje študentov s priebehom prvej ukážky stopovania.

Bladhaund Hagrid prijíma prvé gratulácie po úspešne zvládnutej stope.

Stopu frekventovaným areálom školy zvládne len skúsený pes.

Príprava trojročného Cassína na prácu.
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