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Pavel Karban

Jedenadvacetiletý policista 
Vojtěch Bittner z  Ostravy se 
stal 900. dárcem kostní dřeně 
v  Česku. K  odběru dorazil do 
Plzně, kde mu krvetvorné buň-
ky vyseparoval za zhruba čtyři 
hodiny speciální přístroj. 

„Do registru jsem se přihlá-
sil hned v  osmnácti. Vnitřně 
cítím, že heslo pomáhat a chrá-
nit pro mě platí i v osobním ži-
votě, a proto darovat, když mo-
hu a mám štěstí, že jsem zdráv, 
je pro mě naprosto přirozené. 
Ničeho jsem se nebál. Načetl 
jsem si vyprávění jiných dárců, 

takže nebylo proč,“ řekl jubilej-
ní dárce, který pracuje na Od-
dělení hlídkové služby Ostrava.  

Krvetvorné buňky daroval 
pomocí tzv. separace z krve, což 
je metoda podobná darování 
plazmy. „Cítil jsem se dobře, nic 
mě nebolelo, jen ke konci mě za-
čaly brnět prsty u rukou. Ale to 
je maličkost oproti tomu, že mů-
žu někomu zachránit život,“ po-
ukázal s  tím, že během odběru 
sledoval televizi a povídal si se 
sestřičkami. „Těm bych rád na 
dálku poděkoval. Díky jejich 
vřelému a  osobnímu přístupu 
jsem se cítil v pohodě a všechno 
uběhlo rychle,“ popsal Bittner 

s tím, že kdyby bylo potřeba, šel 
by do toho znovu. 

Kostní dřeň lze darovat dvě-
ma způsoby. Prvním je separa-
ce, kterou podstoupil právě Bit-
tner. Ta se provádí bez narkózy 
na speciálním přístroji. Druhou 
je odsátí dřeně jehlou z  kosti 
pánevní pod narkózou. O  tom, 
jak buňky darovat, rozhoduje 
dárce. „V současné době převa-
žuje darování pomocí separa-
ce,“ sdělila Jana Navrátilová, 
vedoucí lékařka koordinačního 
centra Českého národního re-
gistru dárců dřeně, který má ve 
svých seznamech zaregistrová-
no 112 754 dobrovolníků. 

Jubilejním dárcem kostní dřeně v Česku je policista

Aleš Fuksa

Několik měsíců zabere podle 
policejní mluvčí Moniky Ko-
zumplíkové prověřování víken-
dového neštěstí v  Music clubu 
Sud ve Slušovicích na Zlínsku. 
Policie zpovídá velké množství 
svědků. Přizvou zřejmě i znal-
ce, který vyhodnotí bezpeč-
nostní parametry prostor disko-
téky a únikových tras. 

Hlavní úniková trasa vede 
přes hlavní schodiště, kde se 
v noci na neděli odehrály oka-

mžiky hrůzy. V  tlačenici, ve 
které bylo podle svědků na úz-
kém schodišti stísněno dvě stě 
mladých lidí, došlo ke zranění 
osmi účastníků ve věku od pat-
nácti do dvaceti let. Pět z nich 
skončilo v nemocnici. Hospita-
lizováni jsou stále tři lidé. Je-
den z nich je podle mluvčí zlín-
ské nemocnice Dany Lipovské 
stále v  těžkém stavu. „Další 
pacient je ve středně těžkém 
stavu a jeden je na standardním 
lůžku. Všichni jsou nezletilí,“ 
podotkla Lipovská. 

Kriminalisté pracují se dvěma 
kvalifi kacemi případu. První je 
těžké ublížení na zdraví z  ne-
dbalosti, za které hrozí viníkovi 
až čtyři roky vězení. Možné je 
i  překvalifi kování na obecné 
ohrožení z nedbalosti, kde hrozí 
pachateli až osmileté vězení. 

Podle zjištění policistů na-
stala na schodišti před vstupem 
na diskotéku tlačenice kvůli 
vysokému počtu návštěvníků, 
kteří se nemohli dostat dovnitř 
ani ven. To vedlo k  následné 
panice. 

Jeden nezletilý účastník diskotéky 
v Sudu stále v těžkém stavu

Kriminalisté na Novojičín-
sku zadrželi při výrobě perviti-
nu třiatřicetiletého muže. Podle 
policie šlo o hlavu gangu, který 
delší dobu organizoval nelegál-
ní výrobu drog. Údajně vyrobil 
patnáct kilogramů pervitinu. 

„Celkem novojičínští krimi-
nalisté zadrželi tři osoby, pro-
vedli několik domovních prohlí-
dek a zajistili věci sloužící k vý-
robě drog, ale také k distribuci. 
Současně i  pseudoefedrin a  lé-
ky, které by sloužily k  výrobě 
asi dvou a půl kila pervitinu. Po 

zadokumentování zjistili, že by-
lo vyrobeno nejméně 15 kilo-
gramů pervitinu,“ vysvětlila 
mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Obviněnými jsou dva muži 
(33, 39) a žena (34). „Nejmladší 
z obviněných byl krátce po pro-
puštění z výkonu trestu. Všichni 
tři měli pervitin distribuovat 
dalším osobám a část drogy po-
užít pro svou potřebu,“ dodala 
mluvčí s tím, že gram pervitinu 
prodávali za 600 korun. Mužům 
hrozí až dvanáct let za mřížemi, 
ženě až pět let.  (hon)

Drogy vařili ve velkém
Obrazy, kresby, sochy a grafi -

ky, ale také modely, architekto-
nické plány, vitráže, relikviáře, 
svícny či textilní předměty mo-
hou spatřit návštěvníci Muzea 
moderního umění na výstavě Po-
svátné umění v  nesvaté době. 
České sakrální umění 1948–
1989.

V expozici jsou díla Mikuláše 
Medka, Jana Exnara, Jana Jemel-
ky, Ludvíka Kolka, Otmara Oli-
vy, Miroslava Rady, Miloslava 
Troupa či Vojmíra Vokolka. Pro-
střednictvím architektonických 

plánů, kreseb a  modelů se ná-
vštěvníci mohou seznámit také 
s uskutečněnými stavbami i s tě-
mi, které se postavit nepodařilo.

„Ve zvláštní sekci představuje-
me také české umělce působící 
v zahraničí: Jana Koblasu, Zbyň-
ka Sekala, Josefa Symona a Jose-
fa Šímu,“ uvedla spoluautorka 
výstavy Šárka Belšíková. Napří-
klad posledně jmenovaného pre-
zentují návrhy vitráží, které vy-
tvořil pro kostel sv. Jakuba ve 
francouzské Remeši. Výstava 
potrvá do 9. dubna.  (VH)

Posvátné umění v totalitě

■  Festival 
outdoorových fi lmů 

Mezinárodní festival outdoo-
rových fi lmů začíná ve Zlíně již 
v pátek a potrvá do 9. listopadu. 
Součástí přehlídky bude i množ-
ství besed. Festival odstartuje 
v Golden Apple Cinema projekcí 
fi lmu Dhaulágirí je můj Everest, 
jehož autorem je Pavol Barabáš, 
slovenský režisér. Snímek podle 
pořadatelů zavede diváky do Ne-
pálu, kde Zoltán Demján vystou-
pá hned na tři osmitisícovky. 
U  sedmé nejvyšší hory světa 
Dhaulágirí se jedná o jeho prvo-
výstup. Celorepublikový festival 
se koná ve třiadvaceti městech 
České republiky.   (alf)

■  Munice ve sběrně

Dva velké kontejnery plné mu-
nice do děl, zčásti funkční, se ob-
jevily v úterý v jedné sběrně dru-
hotných surovin v Olomouci. Tu 
aktivní zneškodnili pyrotechnici 
na místě. Právo o  tom ve středu 
informovala policejní mluvčí Pe-
tra Vaňharová. „Pyrotechnická 
služba na místě zajistila přes 150 
kusů různých typů dělostřelecké 
munice umístěné ve dvou kovo-
vých kontejnerech,“ uvedla 
mluvčí. Policisté nyní zjišťují 
okolnosti, které s nálezem souvi-
sejí, zabývají se i tím, kdo munici 
do sběrny přivezl.  (mhr)

OPRAVENÝ HUTNÍK. Radnice ostravské části Poruba ne-
chala opravit sochu Hutníka na Alšově náměstí. Tři a půl me-
tru vysoký Hutník od Antonína Ivanského tak oslavil 60. na-
rozeniny zcela zrestaurován. Už má zase všechny prsty i celý 
nos. Kromě sochy prošly obnovou i reliéfy na výškovém do-
mě na Havlíčkově náměstí.  (den)
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Českým dárcem kostní dřeně s číslem 900 se stal ostravský po-
licista Vojtěch Bittner. 
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Pavel Karban

Speciální leteckou laboratoř, 
kterou do vzduchu vynese dron, 
k  měření znečištění ovzduší 
i  zjištění jeho původce mají 
k  dispozici odborníci z  VŠB-
-Technické univerzity Ostrava 

(VŠB-TUO). Kvůli legislativě 
ale mohou techniku využívat jen 
při výzkumných projektech.

Podle výzkumnice Centra 
energetických a  environ mentál-
ních technologií VŠB-TUO Jany 
Růžičkové vlastní dron k měření 
znečištění zhruba dva roky. 

V Polsku 
pomáhá policii

„Využíváme ho třeba na mo-
nitorování zápachu, který se šíří 
z technologických provozů nebo 
skládek či kompostáren a který 
může občany obtěžovat,“ popsa-
la a dodala, že laboratoř umí ta-
ké změřit míru znečištění plyn-
nými látkami, jako je oxid uhli-

čitý, oxidy síry a dusíku, těkavé 
organické látky a také množství 
prachových částic. 

Dron, který výzkumníci vy-
užívají, má rozpětí 1,5 metru, 
váží asi devět kilogramů a unese 

zátěž až šest kilo. Laboratoř váží 
dva kilogramy a disponuje sen-
zory v podobě dvou tyčí. „Jedna 
sonda nasává vzduch směrem 
k čítači prachových částic, druhá 
plynné látky,“ vysvětlil výzkum-

ný pracovník Marek Kucbel, 
který upozornil, že laboratoř ne-
odebírá vzorky vzduchu. Ten 
kolem senzorů jen projde. 

Letecká laboratoř připevněná 
na dron umožnuje měření ve ver-

tikálním i horizontálním směru, 
a to až do výšky 120 metrů. Vý-
sledek měření znají odborníci 
hned. Vidí jej totiž na displeji. 
Data se však současně ukládají 
na USB paměť, kterou je labora-

toř vybavena, takže si je mohou 
následně stáhnout i do počítače. 

Kucbel i  Růžičková se shodli 
na tom, že největším problémem 
při používání dronu s  leteckou 
laboratoří je současná legislativa. 
„Dron nelze používat bez souhla-
su majitelů pozemku. Musíme se 
také řídit pravidly Úřadu pro ci-
vilní letectví. Nemůžeme tedy 
využívat tuto techniku pro měře-
ní emisí bez řady povolení,“ na-
stínil a poznamenal, že například 
v polských Katovicích drony s la-
boratoří běžně využívají. „Poli-
cie létá nad komíny, u  nichž je 
podezření, že tam někdo spaluje 
něco zakázaného. Vzlétnou, pro-
vedou odběr, zjistí koncentrace, 
pak zaklepou na dveře a odebíra-
jí vzorky přímo z kotle,“ objasnil. 

Použití jen 
k projektům

Za dva roky se podařilo Cent-
ru energetických a environ men-
tálních technologií vypracovat 
metodiku odběrů a  zpracování 
vzorků. 

„Naši výzkumníci v podstatě 
pracují na tom, aby byly vynale-
zeny metody, kterými jde pro-
blémy zjišťovat. Není jejich úko-
lem řešit legislativu,“ sdělila 
mluvčí VŠB-TUO Petra Halíko-
vá. Dron s  leteckou laboratoří 
proto mohou výzkumníci využí-
vat jen v  rámci projektových 
úkolů. 

V Ostravě změří čistotu ovzduší z dronu

Výzkumný pracovník Marek Kucbel předvádí dron s leteckou laboratoří. 
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Využíváme ho 
na monitorování 
zápachu, který se šíří 
z technologických 
provozů nebo skládek 

Jana Růžičková, 
výzkumnice

Další zpravodajství
z regionu na str. 22


