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Dopravní nehodovost na území
města Havířova a okolí v roce 2018

Statistiky dopravních nehod ČR jsou za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 nepříznivé. Policie ČR šetřila větší počet nehod, na silnicích
umíralo více lidí. V roce 2017 Policie šetřila 103 821 nehod, zahynulo 502 lidí. V loňském roce počet nehod stoupl na 104 764 a počet
usmrcených na 565. V rámci Moravskoslezského kraje se zvýšil počet obětí ze 44 na 54 osob. V okrese Karviná v roce 2018 zemřelo 8 lidí,
v Havířově 3, v Karviné 3, v Rychvaldu a Těrlicku po jedné oběti.

Smrtelné havířovské nehody:

19. ledna - ul. Chrpová
21letý muž řídil ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si přivodil požitím alkoholu. Nezvládl
z důvodu vysoké rychlosti jízdu, zemřel po
čelním střetu s autobusem
7. listopadu - ul. Dlouhá třída
32letý řidič srazil 74letou cyklistku, která
zemřela
11. prosince - ul. Vodní
18letý řidič za svou nezkušenost zaplatil
životem, nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze
vozovky, čelně se střetl s protijedoucím
nákladním autem
Na území našeho města došlo k 22 nehodám,
kdy byl sražen chodec, z toho v 18 případech
vinou řidiče a z toho 5x řidič neposkytl chodci
pomoc a ujel.

Nehody, kdy nepozorní řidiči srazili
a zranili chodce přímo na přechodech:
2. ledna - ul. Těšínská - osobní auto
9. ledna - ul. Dělnická (u nemocnice) - malý
nákladní automobil
15. ledna - ul. 17. listopadu - řidič srazil dítě a od
zraněné školačky ujel
10. dubna - ul. Studentská - osobní auto
18. května - ul. U Stromovky - malý nákladní
automobil
26. září - ul. Okružní - autobus
5. října - ul. Mánesova - osobní auto
13. října - ul. Dlouhá třída - osobní auto
22. prosince - ul. Dlouhá třída - osobní auto

Nejrizikovější místa Havířova
v souvislosti s počtem dopravních
nehod v roce 2018:

foto: Policie ČR

V Havířově bylo zaznamenáno 22 nehod pod
vlivem alkoholu, z toho 19 řidičům bylo po
nehodě dokonce naměřeno přes 1,5‰. V neděli
19. srpna havaroval na velkém kruhovém
objezdu řidič, který byl pod vlivem alkoholu
i drog už v 6 hodin ráno a nezvládl tak rychlost
svého Seatu.

Další vážné nehody s alkoholem:
= v sobotu 14. dubna ve večerních hodinách se
lehce zranil silně podnapilý cyklista v ul.
Hornosušské,
= večer 25. dubna v ulici Emy Destinnové opilec
ve Fordu poškodil 3 zaparkovaná auta,
= 9. června řešili policisté nehodu s lehčím
zraněním
dalšího
podnapilého
cyklisty
v blízkosti šumbarského Lidlu,
= 15. října v ulici Moravské u policejní budovy
opilec bez řidičského oprávnění poškodil
2 zaparkovaná auta,
= 8. listopadu se opilý cyklista zranil po střetu
s autem u velké okružní křižovatky.

„velký“ kruhový objezd u vlakového nádraží
- 23 nehod, (v roce 2013 jen 7 nehod)
křižovatka Národní tř. X Těšínská - 8 nehod,
parkoviště u Kauflandu a OBI - 7 nehod,
parkoviště u Lidlu (autobusové nádraží)
- 6 nehod.
Ke snížení vysoké nehodovosti na velkém
kruhovém objezdu by vedlo dokonalejší
informativní směrové značení, neboť řidiči
vytváří nejčastěji kolizní situace po zjištění, že
nejsou ve správném jízdním pruhu pro daný
směr jízdy.

Počet dopravních nehod na všech
komunikacích města Havířova v letech
2017 – 2018.
celkem DN
usmrceno
těžce zraněno
lehce zraněno
zaviněno chodcem
zaviněno cyklistou
zaviněno motocyklistou
zaviněno řidičem os. automobilu
zaviněno řidičem nákl. automobilu
zaviněno řidičem autobusu
viník ujel od nehody
zaviněno zvířetem
vliv alkoholu
vliv drog

zdraví našich spoluobčanů a dětí?
Pomineme-li ekologické hledisko,
byť dle mého názoru velmi zásadní,
je nutno pozastavit se nad
prezentací ekonomické výhodnosti
nového způsobu vytápění. Zatímco
dálkové teplo z tzv. CZT (centrálního
zásobování teplem) zahrnuje v ceně
jak vlastní odebrané teplo, tak také
nutné výdaje na nákup veškerého
technologického zařízení, jeho
údržbu, či pozáruční opravy, revize
a samozřejmě nákup nového
zařízení v případě dožití stávajícího,
v
nabídkách
alternativních
dodavatelů se často setkáváme jen
s cenou za nakoupené teplo.
Počáteční
investice
buďto
započtena není, nebo není správně
interpretována, a tedy zohledněna
v ceně tepla. Náklady na údržbu
a revize jsou bagatelizovány, nutná
reinvestice po skončení životnosti
prvního zdroje již není zmíněna
vůbec, stejně jako jiné nutné
náklady, např. zákonem stanovené
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Roman Skácel,
Komise Rady města Havířova pro BESIP

Vytápění – dálkové nebo individuální?

V poslední době se na trhu objevily
společnosti, které nabízejí bytovým
domům možnost alternativního
zdroje vytápění. Zatímco zpočátku
tyto firmy nabízely převážně tepelná
čerpadla, tedy zařízení moderní
a ekologická, v posledních letech
„vychází lépe“ pro obchodníky
plynové kotelny, tedy zařízení
s vlastním komínem na fasádě
bytového domu a s emisemi přímo
v místě vytápění. Je třeba zmínit
skutečnost, že centrální zdroj tepla
pro
Havířov,
který
prošel
ekologizačními
opatřeními,
je
umístěn v Karviné a město Havířov
tak stále patří v oblasti vytápění mezi
ekologická města bez zdraví
škodlivých kouřících dominant. První
komíny však již v Havířově na
bytových domech vyrostly, odbor
životního prostředí je povolil, lidé si
je i přes rizika spojená s plynovým
kotlem přímo v domě odhlasovali.
Chceme čistý Havířov, nebo návrat
ke kouřícím komínům škodícím

2017

náklady na odpojení od CZT.
Rozhodnutí o jiném zdroji tepla je
totiž vždy spojeno s demontáží
tepelné přípojky CZT a náklady na
tuto demontáž jdou vždy k tíži toho,
kdo se odpojuje. Je zapotřebí si
uvědomit, že na rozdíl od změny
dodavatele, například elektrické
energie, kde můžeme měnit
libovolně
dodavatele
pouhým
podpisem smlouvy bez technických
zásahů téměř kdykoli, je odpojení od
teplárny prakticky trvalé.
Upravená nová nabídka poté láká
na úsporu ve výši až 50 %, což je
samozřejmě lež. Těchto nekalých
praktik si všiml také Energetický
regulační úřad, který na toto téma
vydal článek pod názvem „Další
šmejdi u dveří“. Pro člověka, který
není z oboru, je však velmi složité se
v takovéto „kalkulaci“ zorientovat. Na
následných domovních schůzích se
na základě neúplných informací
rozhodne o vytápění domu na
dalších mnoho let. Kolik procent

obyvatel domu na tyto schůze vůbec
nechodí, a kolik lidí tedy stačí získat
pro rozhodnutí, na to ať si udělá
názor každý sám.
Zvažujete nabídky na změnu
vytápění svého domova? Tento krok
je dost zásadní na to, aby o něm
bylo rozhodováno takto rychle.
Doporučení
odborníků
zní:
„Chystáte se investovat miliony
korun do nového zařízení a změnit
způsob vytápění na desítky let.
Předejte podklady stávajícího
dodavatele a nabídku nového
dodavatele odborníkovi, např.
nezávislému
energetickému
auditorovi, kterého si však vyberte
nejlépe sami, a za zlomek
uvažované investice si nechejte
výhodnost prověřit!“ A já se k tomuto
doporučení mohu jen připojit.
Ing. Josef Kaplan
předseda
Energetické komise
Rady města Havířova

