Deník

20. září 2016

www.denik.cz

| Zprávy

redakce.kvary@denik.cz, telefon redakce

225 115, inzerce plošná: 724 574 981, 602 4

Monitoring skály přinesl první výsledky
Masiv se skutečně vlivem
teplot pohybuje. Dilatace se
ale drží v normě
ZDENĚK HNÍZDIL

Karlovy Vary – Letos v
dubnu rozhodlo vedení
krajského města o možnostech krátkodobého i dlouhodobého řešení stability
skalního masivu ležícího
nad silnicí číslo 6/E48, tedy
na průtahem Karlovými
Vary. Za tímto účelem byl
zřízen kontinuální monitoring tří vytipovaných skalních bloků, u kterých je
předpoklad pohybu. Po necelých třech měsících jsou
tu první výsledky, které
skutečně zaznamenaly
změny velikostí trhlin.
„Amplituda pohybu skal
je v průměru od 0,3 do 0,5
milimetru. Tato rozpínavost
je ještě v normě, ale i tak se
nám nastalá situace nelíbí,“
uvedl náměstek primátora
Čestmír Bruštík.
„V létě nebývá pohyb tak
velký jako během zimního
období, takže budeme
moudřejší po získání dalších
výsledků,“ dodal.
Pro monitoring byla po-

SKÁLY V KARLOVÝCH VARECH sice vypadají romanticky, ale nad průtahem městem jsou spíše problémovou záležitostí. Bez jejich sanace by byla doprava na komunikaci ohrožena. Foto: Deník/V. Meluzín

užita tři čidla a zhotovitelem měření je Ústav struktury a mechaniky hornin
Akademie věd ČR
(ÚSMHAVČR).
„Z jednotlivých měření
zatím nelze učinit obecné
závěry z hlediska dalšího
vývoje stabilní situace na

skalním masivu. Byly ovšem
zaznamenány i zatím nevratné změny velikostí trhlin. Ty západně orientované
se jeví jako náchylnější k
teplotnímu ovlivnění než ty
ležící severněji,“ informoval
o situaci v předběžné zprávě
Jan Blahůt, vedoucí oddělení

inženýrské technologie
ÚSMHAVČR, s tím, že pro
vyšetření vlivu další teplotní
dilatace a vyhodnocení případné nebezpečné situace je
třeba pokračovat v monitoringu.
Ten je zatím stanoven
na dobu jednoho roku.

Skokan nakonec neskočil Hřbitov má nouzové tlačítko
Karlovy Vary – Noční služba měla pro strážníky o víkendu adrenalinový nádech.
Při kontrole městské části
Rybáře hlídku oslovili dva
muži s tím, že na lávce přes
průtah městem stojí za zábradlím muž, který se chystá pravděpodobně skočit.
„Strážníci se okamžitě přesunuli na ohlášené místo,
tam na vlastní oči spatřili
muže, který stál za zábradlím. Jednou rukou se přidržoval zábradlí a tou druhou
svíral mobilní telefon.
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velitel strážníků Marcel
Vlasák.
Dvaatřicetiletý muž z
Měchova chtěl skokem pod
kamion vyřešit svou životní

Ostrov – Na domek správce
na místním městském
hřbitově bylo nově nainstalováno nouzové tlačítko.
To je napojeno na služebnu
městské policie a má sloužit
občanům v případě jakýchkoliv komplikací.
Zprovozněno bylo počátkem září a jeho instalace
vyšla na 13 700 korun s
DPH a financována byla z
rozpočtu města pro tento
rok.
„V případě uzamčení
hřbitova či jakékoliv jiné

policie Ostrov Ladislav
Martínek.
Městská policie má klíče
od areálu hřbitova především z důvodu provádění
pravidelných večerních a
nočních kontrol.
Další nouzové tlačítko se
signalizací městské policii je
nainstalováno v klášterním
infocentru, pracovnice jím
mohou spustit alarm. (hni)
Městský hřbitov je otevřen
v letním provozu
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