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Moravskoslezský
Šíření covidu v kraji
zpomalilo, ale nakaže-
ných jsou stále tisíce.
Dobrá zpráva je, že ko-
ronavirus opět zabrá-
nil epidemii chřipky.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Epi-
demie covidu v kraji zpomaluje. Za
středu přibylo 2 257 nakažených,
což je o 1 291 méně než před týd-
nem. A pravděpodobné je, že už ne-
udeří epidemie chřipky, která se
dosud neprojevila. Obojí má podle
odborníků jasnou spojitost.
„Viry spolu v průběhu sezony re-

spiračních onemocnění ‚soutěží‘.
Na podzim převažují RS viry (Respi-
ratory Syncytial Virus, přenášený
kapénkami), které jsou pak na pře-
lomu roku vystřídány chřipkovými
viry. Už třetí sezonu po sobě tento
princip narušil virus SARS-CoV-2.
To je jeden z hlavních důvodů pro
nízký výskyt chřipky,“ popsala epi-
demioložka Hana Tkadlecová ze
společnosti Avenier.
V kraji byla poslední epidemie

chřipky na přelomu let 2018 a 2019.
„V letošní sezoně nebyl Krajské hy-
gienické stanici Moravskoslezské-
ho kraje hlášen žádný záchyt viru
chřipky z biologického materiálu
pacienta,“ řekl mluvčí hygieniků

Aleš Kotrla. Podotkl, že v zemi byly
ojediněle zachyceny viry chřipky
typu A. To potvrdili i odborníci na
viry. Ale také dodali, že chřipka tu
je, byť v mnohem menší míře, jen-
že se netestuje tolik jako v minulos-
ti. Přednost mají testy na covid.
„Nemůžeme testovat jiné parame-

try než ty, které žádají lékaři. A po-
žadavky na vyšetření chřipky jsme
v letošní zimě téměř nedostávali.

Nicméně jsme chřipku občas testo-
vali, protožemáme k dispozici kom-
binované soupravy na covid i chřip-
ku typů A a B,“ uvedl Martin Radi-
na, ředitel laboratoří SPADIA LAB.
Vedoucí laboratoře molekulární bi-
ologie stejné společnosti Zuzana
Dindová upřesnila, že občas přece

jen požádali o vyšetření viru chřip-
ky pediatři a praktiční lékaři, přišlo
i několik vzorků z jednotek intenziv-
ní péče nebo ARO. „Zachytili jsme
jen jeden pozitivní nález chřipky A.
Bylo to v prosinci u pacienta, jehož
vyšetření indikoval praktický lékař
z Opavska,“ uvedla Dindová.
I Kateřina Matějová, mikrobiolož-

ka z Fakultní nemocnice Ostrava,
řekla, že letos zachytili jen pár pří-
padů viru chřipky s převahou typu
AH3. „Mnoho infekcí jemylně zařa-
zeno pod covid-19 z důvodu velmi
podobných příznaků. U horečnaté
nemoci a negativního PCR testu na
covid se doporučuje test na chřip-
ku. U nás máme možnost otestovat
pacienty najednou na covid, chřip-
ku i RS viry,“ dodala Matějová.
To, že v kraji není epidemie chřip-

ky, neznamená, že obyvatele trápí
jen covid nebo RS viry, které mo-
hou být problémem hlavně pro
děti. Podle hygieniků trpělo vminu-
lém týdnu akutním onemocněním
dýchacích cest 1 266 lidí z každé
stovky tisíc obyvatel kraje (mimo
covid), tedy přes patnáct tisíc lidí.
Příčinou byla řada různých virů.
Vedoucí oddělení virologie Zdra-

votního ústavu se sídlem v Ostravě

Hana Zelená uvedla, že dosud neza-
chytili ani jednou virus chřipky, ale
jiných respiračních virů přehršel.

Covid vyšetřují tisíckrát častěji
„Dominuje SARS-CoV-2. Kromě
toho detekujeme rhinoviry, sezon-
ní koronaviry, metapneumoviry,
parainfluenza viry, RS viry, adeno-
viry nebo bocaviry. Celkový počet
vzorků, které jsou na tyto viry vyšet-
řovány, je však o několik řádů nižší
než počet vzorků vyšetřených na
covid. V naší laboratoři se od začát-

ku roku vyšetřilo na ostatní respi-
rační viry asi tisíckrát méně vzorků
než na SARS-CoV-2. Proto je i počet
pozitivních výsledků nižší než sku-
tečný výskyt v populaci,“ upozorni-
la Hana Zelená.
Odborníci se shodli v tom, že ome-

zit šíření chřipky i dalších virů po-
mohla opatření proti koronaviru:
nošení roušek, dezinfekce, rozestu-
py, omezování hromadných akcí...
Proto loni laboratoře v Česku neza-
chytily ani jeden případ chřipky.
Většina z nich také předpokládá, že

chřipková epidemie, která bývá nej-
silnější v únoru, už ani nepřijde.
„Uvidíme, co se bude dít po opad-

nutí omikronové vlny a v následují-
cích sezonách,“ nastínila Zelená.
„Vzhledem k vývoji v části Evro-

pymůže epidemie chřipky přijít ješ-
tě v březnu či dubnu,“ nevyloučila
viroložka Tkadlecová. A dodala:
„Pokud ne, a my tu tři roky po sobě
nebudeme mít chřipkovou epide-
mii, dá se předpokládat zvýšená
vnímavost populace k nákaze chřip-
kou v následujících sezonách.“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Po-
dle statistiky by se mohlo zdát, že
moravskoslezští hasiči měli loni
klidnější rok. Ubylo požárů, ve srov-
nání s rokem 2020 vyjížděli také
k méně technickým zásahům, na-
příklad kvůli větrným polomům.
Jenže skutečnost byla odlišná.

Hasiči řešili úkoly spojené s covido-
vou pandemií a zasahovali u vel-
kých požárů s obří škodou.

Loni hasiči vyjížděli k 24 772 udá-
lostem, což je o přibližně 1 400
méně než v roce 2020. Při požá-
rech zemřelo osmnáct lidí, což je
sice o osm méně než předloni, ale
v roce 2020 statistiku výrazně ovliv-
nil žhářský útok v Bohumíně s jede-
nácti oběťmi. V roce 2019 nepřežilo
požár patnáct lidí.
„Minimálně v šesti případech

mohly k záchraně životů přispět de-
tektory požáru se signalizací,“ po-
vzdychl si krajský mluvčí hasičů
Petr Kůdela.
Nebývale stoupla škoda způsobe-

ná plameny, když loni dosáhla

takřka miliardy korun. Přitom
v předchozích dvou letech se pohy-
bovaly v rozmezí 160 až 220 milio-
nů korun.

„Současně však hasiči při loň-
ských požárech uchránili hodnoty
za téměř 3,2 miliardy korun. Výši
škod v roce 2021 ovlivnilo přede-
vším několik požárů v průmyslo-

vých objektech,“ vysvětlil mluvčí
Kůdela.
Velmi známým se například stal

květnový požár vrakoviště v Ostra-
vě, kde hořelo 1 500 tun šrotu
a 600 tun drceného recyklátu.
Příčina dosud není známa. „Jsou

zpracovávány znalecké posudky
a do dnešního dne nebyla obviněna
žádná osoba,“ uvedla policejní
mluvčí Eva Michalíková.
Dálemezi nejničivější události pa-

třil prosincový požár ohřívače vět-
ru v areálu Třineckých železáren
nebo červencový požár výrobní lin-
ky v Břidličné na Bruntálsku.

Hasiči v rámci boje proti covidu
měli na starosti například testování
a rozváželi vakcíny po kraji. „Za
rok rozvezli bezmála 1,2milionu dá-
vek a najeli téměř 80 tisíc kilomet-
rů, tedy obrazně dvakrát objeli ze-
měkouli,“ zmínil Kůdela.
Krajský šéf hasičů Vladimír Vlček,

který se loni stal republikovým ředi-
telem, připomněl pomoc v krema-
toriu. „Zemřelých bylo už tolik, že
se těla musela převážet ke kremaci
jinam. Odvezli jsme deset návěsů
a řešili, jak rakve fixovat, aby se při
jízdě nepohnuly. Na to se prostě
předem nepřipravíte,“ řekl.

Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

Ivana Lesková
redaktorka
MF DNES

OSTRAVA Ve věku 74 let zemřel
v Městské nemocnici Ostrava první
biskup ostravsko-opavské diecéze
František Václav Lobkowicz.
Lobkowicz byl šest let vážně ne-

mocen, podstoupil i náročnou on-
kologickou operaci. „Po zotavení
se znovu zapojil do služby,“ po-
dotkl mluvčí diecéze Pavel Siuda.
Na veřejnosti se Lobkowicz objevo-
val už sporadicky.
„Posledních několik dnů byl hos-

pitalizován, ještě ve čtvrtek jsme
s ním hovořili. Odešel v pokoji
a v našich vzpomínkách bude
navždy jako první biskup české
nejmladší diecéze, kterou vybudo-
val od základů,“ poznamenal apoš-
tolský administrátor Martin David.
Právě on byl v roce 2017 jmeno-

ván pomocným biskupem. Apoš-
tolským administrátorem diecéze
se stal v červnu 2020 a převzal úko-
ly spojené s jejím vedením. Loni
diecéze oslavila čtvrt století trvání.
František Lobkowicz se narodil

5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči
byli Jaroslav Claude kníže z Lob-
kowicz a Gabriela z Korff-Schmis-
ing-Kerssenbrocku. Pocházel z pěti
sourozenců. Mladší bratr Filip Zde-
něk Lobkowicz je opatem premon-
strátského kláštera Teplá u Marián-
ských Lázní.
„Členem řádu premonstrátů byl

také zesnulý biskup. Slavné sliby
složil 10. srpna 1972 v Chotěšově,“
sdělil Siuda. (jog)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

OSTRAVA V trolejbusech, autobu-
sech i tramvajích Dopravního pod-
niku Ostrava (DPO) přibývalo spo-
růmezi řidiči a cestujícími, kteří ne-
měli roušku. To už nehrozí. Řidiči
totiž už nic takového řešit nemusí.
„Vláda postupně uvolňuje protie-

pidemická opatření, ale stále platí
nařízení nosit ochranu dýchacích
cest, a to i v prostředcích městské
hromadné dopravy. Jenže v posled-
ní době čím dál víc lidí odmítá toto

nařízení respektovat, proto přibý-
valo konfliktů a řidiči, asistenti pře-
pravy nebo revizoři museli vykazo-
vat tyto cestující z vozů,“ uvedl ge-
nerální ředitel DPO Daniel Morys.
Podnik na to vminulých dnech za-

reagoval změnou přepravních pod-
mínek, která zprostila zaměstnan-
ce DPO povinnosti řešit nošení rou-
šek cestujícími. „Naším úkolem je
přepravovat. Nyní už žádný náš
řidič, asistent přepravy ani revizor

nevykáže cestujícího z vozu jen kvů-
li roušce,“ uvedl ředitel Morys.
Povinnost nosit je dál platí, na její

dodržování dohlížejí hygienici, poli-
cisté i strážníci. „Porušení platného
nařízení je přestupkem. Strážník to
může řešit namístě domluvou či po-
kutou až do výše deseti tisíc korun.
Pokud dotyčný nesouhlasí, stráž-
ník vše zadokumentuje a oznámí
hygieně,“ uvedlmluvčí Městské po-
licie Ostrava Jindřich Machů. (les)

První biskup ostravsko-opavské
diecéze František Václav Lob-
kowicz. Foto: A. Satinský,MAFRA

tisíc kilometrů najeli
hasiči za rok po Mo-
ravskoslezském kraji
při rozvážení vakcín.

„V letošní sezoně
nebyl hlášen žádný
záchyt viru chřipky
z biologického
materiálu pacienta.“
Aleš Kotrla, krajská hyg. stanice

Požáry loni pohltily majetek za miliardu
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Řidiči DPO už roušky neřeší

První z objednaných 35 tramvají
Škoda 39T Ostrava převzal včera
Dopravní podnik Ostrava (DPO).
„Nízkopodlažní dvoučlánkové
tramvaje se třemi otočnými pod-
vozky nám umožní postupně vy-
řadit z provozu spřažené soupra-
vy, takzvané spřažky. V zadních
vozech se lidé bez kontaktu s řidi-
čem necítí bezpečně. Vmoderní
tramvaji vidí řidič díky kamerám
do celého salonu,“ uvedl ředitel
DPO Daniel Morys. Nový vůz za

47,5 milionu, který v pondělí za-
čne jezdit na linkách 4 a 10, pře-
vzal podnik v areálu svých dílen
v Martinově. Tramvaje vyrábí bý-
valá dceřiná společnost DPO, kte-
rouměsto před dvěma lety pro-
dalo firmě Škoda Transportati-
on. Ta opravuje a bude vyrábět
tramvaje i pro jiná česká a evrop-
ská města. „Prodej byl strategic-
ky dobrý krok,“ řekl primátor Os-
travy Tomáš Macura. (les)
Foto: Alexandr Satinský,MAFRA
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Covid vytlačil chřipku
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Ostrava přebírá nové tramvaje, které nahradí „spřažky“
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