
Psi hledají ztracené lidi i podle odumřelé kůže
Brno – Pouze prstýnek může
někdy stačit k nalezení pohře-
šované osoby.

Tvrdí to aspoň průkopník
nové pátrací metody zvané
mantrailing v České republice
Lubomír Satora. S dalšími sed-
mi nadšenci trénují psy, aby
dokázali vypátrat člověka pod-
le individuální pachové stopy.
Chtějí pomáhat i policistům.
Požádali proto před nedávnem
ministerstvo vnitra o oficiální
schválení své metody.

Mantrailing představil Sa-
tora v ČR přibližně před osmi
lety. „Pátrací metoda pochází
z Ameriky, odkud ji do Evropy
přivezla švýcarská veterinář-
ka,“ popsal začátky projektu
Santora.

Psi, které trénuje, jsou za-
měření na pátrání po pohřešo-
vaných nebo hledaných oso-
bách. „Na rozdíl od policejních
psů hledáme lidi podle indivi-
duální pachové stopy. Ta do-
káže člověka identifikovat stej-
ně jako například otisky prs-
tů,“ vysvětlil muž.

Pachovou stopu za sebou člo-
věk zanechá, ať chce, nebo ne.
„Na povrchu těla žijí bakterie,
takzvaná organická hmota, ků-
že se ale obměňuje, tyto bakte-
rie proto odumírají a z těla od-

padávají. Bakterie každého
člověka produkují speciální
plyny, ty vytvářejí individuál-
ní pachovou stopu každého
z nás. Ta zůstává ve vzduchu,“
popsal Satora s tím, že pachová
stopa může ve vzduchu zůstat
podle povětrnostních podmí-
nek až den. Pro úspěšné nale-

zení člověka je proto důležité,
aby vyšetřovatelé mantrailisty
do pátrání zapojili co nejrych-
leji. „Jednou se nám ale poda-
řilo osobu vypátrat po víc než
sto hodinách od zmizení,“
pochlubil se Lubomír Satora.

Se svým psem rasy blood-
hound se do pátrání zapojil za
poslední dva roky dvaadvacet-
krát. „Protože nemáme akre-
ditaci, můžeme policistům po-
máhat pouze jako dobrovolní-
ci. Pátrali jsme například po se-
bevrazích, ale také po dítěti ne-
bo důchodkyni,“ zmínil Satora
a dodal, že se mantrailisté už
brzy chtějí stát oficiálními pá-
trači, a požádali proto o atesta-
ci. Také policejní psi využívají
především čich. „Nejdou ale
pouze po individuálním pachu
člověka, ale zohledňují další
věci. Orientují se například
podle pachu podrážky nebo za-
znamenají narušenou stopu na
zemi,“ porovnal Satora.

Podle něj by bylo ideální,
kdyby v každém regionu fun-
govali policejní psi ve spolu-

práci s mantrailisty. Psovod je
totiž schopnější určit směr, ku-
dy se hledaný pohyboval. „Mo-
hou také potvrdit nebo vyvrá-
tit výpovědi svědků o pohybu
v daném místě. Vzájemně by si
tito psi byli velmi užiteční,“
myslí si.

Podle policejních kynologů
nejsou ale zvířata mantrailistů
vtutochvíli ještěpřipravenána
spolupráci. „Prokázalo to pro-
věření psů jednoho z majitelů.
Stejně tak byla nízká úroveň je-
ho znalostí v oblasti praktic-
kého výcviku a použití psů při
pátrání po pachové stopě,“ vy-
jádřili se policejní kynologové.

Policisté se přesto nebrání
dalšímu testování. „S Lubomí-
rem Satorou spolupracujeme,
nabídli jsme mu, aby nám před-
vedl pátrací dovednosti svých
psů. Připravujeme nová krité-
ria pro psovody pracující pro
integrovaný záchranný sys-
tém. Pokud je splní, mohou se
do práce oficiálně zapojit,“ slí-
bila policejní mluvčí Vlasta
Suchánková. (rim)

VAKCI. Lubomír Satora se svým
psem rasy bloodhound.

Foto: archiv Lubomíra Satory

„Připravujeme nová
kritéria pro psovody
pracující pro
integrovaný
záchranný systém.
Pokud je splní, mohou
se do práce oficiálně
zapojit.“

Vlasta Suchánková, mluvčí policie
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Podpořit
dobrou věc

Aniž by se o tom příliš psalo
a diskutovalo, přibývá prý
u nás lidí, kteří chtějí ve
svém okolí podpořit něco
dobrého, a současně těch,
kdo jsou ochotni něco dob-
rého bez nároku na odměnu
udělat. Potěšitelné je to z ví-
ce důvodů. Pokud se lidé da-
jí dohromady, aby ve své
obci, svém kraji, svém regi-
onu něco opravili, vybudo-
vali, zorganizovali, kulti-
vuje se tím vedle životního
prostředí i místní pospoli-
tost. Je přirozené, že z toho,
co spontánně lidé učiní ku
společnému užitku, prospě-
chu anebo jednoduše pro
radost, mají dobrý pocit.

Kvalita našeho života se
neodvíjí pouze od makro-
ekonomických ukazatelů,
jako je HDP, inflace, míra
zadlužení anebo výše daní.
Stejně důležité jsou soused-
ské vztahy, vzhled naší obce
anebo schopnost zorganizo-
vat v místě, kde žijeme, kul-
turní, sportovní či společen-
skou akci. Vlastně nepře-
kvapuje, že se na mapování
spontánních regionálních
aktivit přiživuje vlivná pri-
vátní televize: Být tam, kde
se něco děje, znamená být
s těmi, kteří něco tvoří a jsou
tím zajímaví. V době, kdy
pociťujeme absenci dobrých
zpráv, si současně uvědo-
mujeme, že dobrými zprá-
vami jsou téměř výlučně
zprávy regionální.

Není nic překvapivého na
tom, že když lidem na něčem
záleží, jsou schopni pro to
něco obětovat. Také se dá
říct, že lidé jsou si bližší
tehdy, když se vzájemně po-
třebují a když sdílejí společ-
né zájmy či společné pro-
středí. Je-li svět globálně
ohrožen lhostejností, cham-
tivostí, egoismem, pak za-
chraňován je lokálně vstříc-
ností, obětavostí a vzájem-
ností. V každém z nás je
chuť podpořit dobrou věc
a přidat se k něčemu dobré-
mu. Důležité je si uvědomit,
že nejlepší příležitost k tomu
máme přesně tam, kde jsme,
a s těmi kolem nás.

Komentář
si poslechněte na
www.denik.cz/
hoffman

Alzheimerova choroba? Ve vývoji je téměř stovka léků
MICHAELA KOUBOVÁ

Praha – Nejdříve jen zapomí-
nají, kam si co založili. Pak za-
čnou mít problém si uvařit
oběd a nakonec se ani sami ne-
najedí. Alzheimerovou cho-
robou, která je vůbec nejčas-
tější příčinou demence, u nás
trpí více než 130 tisíc lidí – a
případů rok od roku přibývá.
Do poloviny století má být pa-
cientů dokonce dvakrát tolik.
I to je jedno z témat, která při-
pomíná dnešní Evropský den
mozku.

„S tím, jak stárne společ-
nost, přibývá i nemocných.
Dokazují to i data VZP, kde se
za tři roky počet evidovaných
klientů s Alzheimerem zvýšil
o bezmála pět tisíc, tedy více
než 20 procent. S tím samo-
zřejmě rostou náklady na
léčbu, které tak stouply o více
než 80 milionů,“ podotýká
mluvčí největší české pojiš-
ťovny Oldřich Tichý. VZP ny-
ní platí za léčbu nemoci 600
milionů korun za rok.

Choroba, při níž dochází
k odumírání mozkových bu-
něk a zhoršuje se paměť i úsu-
dek, trápí většinou lidi nad 65

let a postihuje častěji ženy –
zatímco u VZP se v roce 2012 lé-
čilo s Alzheimerem 8100 mužů,
žen bylo skoro 19 400.

„V současné době neexistu-
je lék, který by nemoc zcela vy-
léčil. Farmaceutické společ-
nosti ale nyní pracují na vý-
voji téměř stovky léčiv, která
by měla pacientům pomoci
zlepšit kvalitu života,“ říká
Jakub Dvořáček z Asociace
inovativního farmaceutické-
ho průmyslu. Přispět k roz-
voji choroby ovšem může po-
ranění mozku nebo nedosta-
tek duševní a tělesné aktivity.

Vedle včasné diagnózy
a užívání předepsaných léků
může těm, kteří trpí mírnou či
střední formou nemoci, po-
moci i další věc – vitamin E.
Dlouhodobé denní užívání
totiž podle americké studie
zpomalilo rozvoj choroby o 19
procent ročně. „Oproti tomu
ve skupině pacientů užívají-
cích placebo zatím došlo na-
příklad k naprosté ztrátě
schopnosti se samostatně ob-
léct nebo vykoupat,“ uvedli
autoři výzkumu v časopise
Americké lékařské asociace
JAMA.

Nová hrozba. Chybí malé byty
JAN KLIČKA

Praha – V Česku je přes 900 ti-
síc domácností, kterým hrozí
bytová nouze. Nejrizikovější
skupinou jsou osamělé senio-
rky, zdravotně postižení a pak
matky samoživitelky. Včera
na to společně se zástupcem
ombudsmanky upozornil šéf
SdruženínájemníkůČR(SON)
Milan Taraba. „Máme odliš-
nou skladbu lidí, kteří jsou by-
tovou nouzí ohroženi. Na Zá-
padě jsou ohroženi hlavně
imigranti, ale nikoliv plošně
důchodci či zdravotně posti-
žení. Lidé, kteří normálně pla-
tili daně a pracovali,“ upozor-
nil Milan Taraba.

Obce a města se v minulosti
zbavovaly bytů, tudíž ani sa-
mosprávy nemohou vytvořit
záchrannou síť. Vláda přitom
pomocí Státního fondu rozvo-
je bydlení podporuje výstavbu
nájemních bytů. Touto cestou
lze získat třicetiletou půjčku
na 70 procent nákladů na stav-
bu nájemních bytů s úrokem
asi 2,5 procenta.

Dlouhodobý problém je
podle Milana Taraby také níz-
ký počet malometrážních by-
tů do 38 metrů čtverečních. „U
nás je jich asi deset procent,
ale v reálu by bylo potřeba ten-
to podíl zvýšit na 34 procent,“

vypočítal včera Milan Taraba.
V Česku podle něj stále chybí
ucelená koncepce.

Podle legislativního plánu
nové vlády by měl zákon o so-
ciálním bydlení vzniknout až
na konci roku 2016. Do konce
roku chce kabinet připravit
takzvanou koncepci sociální-
ho bydlení. „Vzniká k tomu

pracovní skupina mezi námi
a ministerstvem sociálních
věcí. Do konce srpna by měl
být návrh koncepce hotov,“
potvrdila včera regionálnímu
Deníku mluvčí ministerstva
pro místní rozvoj Radka Bur-
ketová.

Reformou musejí projít dvě
hlavní „bytové dávky“, které
stát lidem poskytuje: příspě-
vek na bydlení a takzvaný do-
platek na bydlení. Příspěvek

na bydlení je sociální dávka
pro lidi, jimž na zaplacení by-
tu nestačí 30 procent příjmu (v
Praze 35 procent). Vyplácí se
podle počtu členů v domác-
nosti a velikosti místa, kde ži-
jí. U nájemních bytů je to zhru-
ba od 4665 do 18 307 korun. Li-
dem v družstevních a vlast-
ních bytech může stát měsíč-

ně přispět od 4396 do 11 615 ko-
run (stav ke konci roku).

Druhý typ – doplatek na
bydlení – je dávka hmotné
nouze. Spolu s příspěvkem by
měl nejchudším rodinám za-
jistit, aby jim po odečtení ná-
kladů zbyla zákonná částka na
živobytí.

Velké spory se v minulých
týdnech vedly právě kolem do-
platku na bydlení. Někdejší
Rusnokova vláda totiž do sně-

movny poslala novelu zákona,
který doplatek na bydlení pro
chudší vrstvy zpřísňoval. Ná-
rok na takovou dávku měli mít
lidé (především na ubytov-
nách) maximálně půl roku,
vmimořádnýchpřípadechrok.
Další dávku by dostali až po na-
stěhování do normálního by-
tu. Jenže podle nové ministry-
ně práce hrozilo, že by kvůli ta-
kovénovelezákonaskončilona
ulici ještě více lidí než nyní.
Normu proto přepracuje.

Proti původnímu návrhu
Rusnokovy vlády byl i úřad
ombudsmana. Jeho zástupce
Stanislav Křeček včera připo-
mněl, že s bytovou politikou
se potýká nejenom Česko, ale
celá EU. V Evropě je 11 milio-
nů volných bytů a proti tomu
šest milionů bezdomovců. Ob-
dobně i v Česku je až 600 tisíc
volných bytů.

Křeček včera apeloval na to,
aby se změnil systém map
místně obvyklého nájemné-
ho, podle kterých se řeší soud-
ní spory, pokud se nájemce
a pronajímatel nedohodnou
na výši činže. „Ceny do mapy
by nemělo stanovovat minis-
terstvo. Musí je do map zaná-
šet obce a města, které znají
svá území. To nelze dělat
z Prahy,“ uzavřel Stanislav
Křeček.

„Máme odlišnou skladbu
lidí, kteří jsou bytovou
nouzí ohroženi.
Na Západě jsou ohroženi
hlavně imigranti,
ale nikoliv plošně
důchodci či zdravotně
postižení.“

Milan Taraba, předseda SON
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Přezout na letní
gumy? Kontroly běží

Praha – Prodeje letních pneu-
matik kvůli teplému počasí tr-
hají rekordy. Proti loňsku
stouply o 290 procent. Vyplývá
to ze statistiky obchodu Pneu-
matiky.cz. Povinnost mít na
vozidle zimní obutí za nepříz-
nivých podmínek přitom platí
až do konce března. Podle poli-
cie se kontroly zimních pneu-
matik budou dál uskutečňovat,
a to v ranních nebo nočních ča-
sech. Za nedodržení povinnosti
může být řidiči uložena pokuta
v rozpětí 1500 až 2500 Kč. (čtk)

Zeman hlídá pražské
žalobce. Kvůli Blance

Praha – Nad pražským měst-
ským státním zastupitelstvím
je v současné době vykonáván
zvláštní dohled. A to kvůli sou-
vislosti s kauzami Opencard
a tunelu Blanka. Nejvyšší stát-
ní zástupce Pavel Zeman tak
vyhověl žádosti ministryně
spravedlnosti Heleny Válkové
(ANO), která požádala o pro-
věrku činnosti pražských ža-
lobců. Existuje podezření, že
pražští žalobci mohli v minu-
losti zametat pod koberec ně-
které kauzy. Vrchní žalobce
Zeman ale nesmí přímo zasa-
hovat do „živých“ případů.(čtk)

Češky v Egyptě
zabila elektřina

Ostrava – Šestatřicetiletou že-
nu a její osmiletou dceru z Kar-
viné, které loni zemřely v ho-
teluvegyptskéHurghadě,mohl
zabít elektrický proud. Uvedl to
iDnes.cz. Policie z vraždy obou
žen obvinila jejich manžela a
otce Petra Kramného, který
tvrdí, že je nevinný. Podle dů-
věryhodného zdroje policisté
Kramného podezřívají z toho,
že blíže neurčeným způsobem
navedl elektřinu do koupelny
hotelového pokoje, kde rodina
loni v létě trávila dovolenou.
„Ano, je to jedna z možných
verzí. Myslím, že se vyšetřova-
telé k této verzi přiklánějí,“ po-
tvrdil Kramného advokát Ja-
romír Richter, který uvedl, že
pro něj nebylo novinkou, že
Češky nezemřely na otravu, jak
se dříve uvádělo. Tuto varian-
tu vyloučil také Igor Dvořáček,
šéf Ústavu soudního lékařství
Fakultní nemocnice Ostrava.
„Informace o otravě jedy či roz-
leptání žaludku žíravinou jsou
naprosto nesmyslné dedukce,“
řekl Dvořáček. (per, čtk)
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