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Karlovarský kraj
Moderní
kamery, čidla
nebo radary.
Takové
vymoženosti
začaly pracovat
nebo se vbrzku
objeví v ulicích
města Chebu.

HORNÍ SLAVKOV Jednu z největších pěstíren konopí v Karlovarském kraji odhalili policisté na Sokolovsku. Na stopu je přivedl neobvykle velký odběr elektřiny, na který upozornili energetici. Drogy by
na černém trhu měly cenu několika
milionů korun.
Policisté sledovali podezřelé místo poblíž Horního Slavkova několik
měsíců. Jedním z důvodů bylo podle informací portálu iDNES.cz upozornění od energetické společnosti.
„V objektu jsme nalezli několik
speciálně odborně upravených
místností, kde se s pomocí chemických přísad, umělého osvětlení a
zabudované ventilace pěstovalo konopí,“ popsal razii krajský policejní
mluvčí Jakub Kopřiva.
Kriminalisté na místě zajistili téměř 2 500 rostlin konopí různého
vzrůstu až do výšky jednoho metru. Kromě toho zabavili kompletní
vybavení pěstírny, dále několik kilogramů sušiny rostliny konopí a
také několik set tisíc korun pocházejících z prodeje drog.
Konopí by na černém trhu mělo
cenu několika milionů korun. Přesnou částku ale určí až odborná expertiza, na kterou rostliny a veškeré vybavení pěstírny putovaly.
Cizinec skončil ve vazbě. Je obviněný z nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. „Hrozí
mu za to až deset let vězení,“ doplnil k případu mluvčí. (ba)
video na vary.idnes.cz

Chodov

Figuríny představí
lidské anomálie
Unikátní výstava je od 2. června
k vidění v chodovské Galerii u
Vavřince. Prostřednictvím voskových figurín se zde mohou zájemci
seznámit s nejrůznějšími lidskými
tělesnými anomáliemi. Všechny exponáty byly podle autorů vytvořeny na základě starších i novějších
historických pramenů. Poučná a
místy možná lehce šokující výstava
potrvá do 7. června. (koz)

Karlovarský kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/KarlovarskyDnes

Chytrá technologie
ohlídá provoz v Chebu
Jitka Dolanská
redaktorka MF DNES
CHEB Cheb chce být moderním a
bezpečným městem. K tomu mu
mají pomoci chytré technologie. Už
nyní se například na frekventované
křižovatce ulic
Pražská a Wolkerova objevily ka-

Pěstírnu konopí
prozradil velký
odběr elektřiny
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mery, které prostřednictvím semaforů řídí propustnost křižovatky.
Od příštího roku by měl v Chebu začít pracovat moderní městský kamerový systém s dvojnásobným počtem bodů než dosud. Město chce
také umravnit závodníky za volantem a chystá proto své strážníky vybavit radary na měření rychlosti
projíždějících vozidel.
„Statistiku ohledně překročení
rychlosti nemáme, vždyť ve městě
už strážníci hodně dlouho neměřili. Ale ze zkušeností vyplývá, že v
Chebu se jezdí rychle a jezdí se často i na červenou. Lidé si na
to stěžují. Vidět je
to například na
průtahu městem,
na
Evropské
nebo Májové, kde
předpisově jedoucí auto ostatní
předjíždějí. S bezohlednými řidiči
se ale potýkají nejvíc okrajové části

města,“ nastínil zástupce chebského starosty Miroslav Plevný důvod,
proč se město rozhodlo k praxi úsekového měření rychlosti po letech
vrátit. Radnice má v plánu pořídit
strážníkům radary, a to pevné i přenosné, takže je bude možné nasadit tam, kde se budou nešvary nejvíc projevovat.
Město navíc zvažuje, že frekventované křižovatky vybaví dalšími kamerami. Ty budou řídit jejich propustnost. V zásadě se jedná o to, že
střídání červené a zelené vyhodnotí podle množství přijíždějících automobilů. Projíždění křižovatek by
tak mělo být plynulejší, pohodlnější a dlouhé fronty v chebských ulicích by se měly stát raritou.
První vlaštovku mohou lidé vidět
na křížení Pražské a Wolkerovy. Ještě letos by se zařízení mělo objevit
také na křižovatce ulic Evropská,
Svobody a také v místě křížení Evropské s Mánesovou.
„Pokud splní očekávání, bude postupně osazováno na všechny křižovatky řízené semafory v našem měs-

tě,“ uvedla mluvčí radnice Simona
Liptáková.
Doslova revolucí však bude moderní kamerový systém, který město plánuje spustit už v příštím roce.
„Snažíme se na projektu pracovat a
posunout jej dál, abychom dodrželi
termíny a v roce 2021 celý systém
spustili,“ potvrdil chebský místosta-

„Ze zkušeností
vyplývá, že v Chebu
se jezdí rychle
a jezdí se často
i na červenou.“
rosta Jiří Černý. Ten také vysvětlil,
že stávající kamery po řadě let služby dožívají, selhávají a je nutné je
měnit. „V současné době máme z
osmnácti kamerových bodů funkčních snad jen jedenáct. Navíc technika je po nějakých dvou desetiletích už zastaralá, není možné na ni
nic napojit, v úvahu nepřichází ani

rozšiřování počtu kamerových
bodů. Proto jsme se vloni rozhodli,
že půjdeme cestou kompletní obnovy, digitalizace a modernizace systému. Cheb si nový kamerový systém zaslouží,“ řekl Černý.
Podle jeho slov umožní moderní
kamery pohyb a kvalitní obraz udrží i po přiblížení. To umožní identifikovat obličeje či rozpoznat značky aut. Kamery navíc budou vybaveny inteligentním systémem, který sám vyhodnotí případné rizikové chování a operátora na problém
v dané lokalitě upozorní. „Nově bychom měli mít v ulicích 34 kamerových bodů, které budou strážit
vjezdy do města a vytipovaná exponovaná místa,“ předestřel Černý.
Ten věří, že nový kamerový systém
ve městě významně zvýší pocit bezpečí.
„K tomu jistě přispěje i to, že se
nám podařilo naplnit početní stav
městské policie. Nyní máme 34
strážníků, v ulicích se navíc objevují i se služebními psy,“ doplnil Černý.

Záhada čtvrté rakve se stále více zamotává

„Všichni pochovaní
jsou se skoro
stoprocentní jistotou
členy jedné rodiny.
Pravděpodobně jsou
to vnoučata pana
starosty. Ten měl
celkem tři děti. Dvě
dcery a syna.“
„Pochované tělo třetí
dospělé osoby
nejspíš patřilo snaše
pana starosty. To
ostatně potvrzují
i vzpomínky
pamětníků.“

Průzkum Andrej Shbat a Alena Kvasilová z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy provádějí v Chodově průzkum ostatků prvního starosty Karla Fenkla a jeho rodiny. Foto: 2x Slavomír Kubeš, ČTK
CHODOV Čtyři rakve oproti třem
předpokládaným objevili archeologové v rodinné hrobce prvního chodovského starosty Karla Fenkla. Při
antropologickém průzkumu ostatků se záhada ještě prohloubila. Zjistilo se totiž, že v hrobce je pochovaných hned pět lidí. Tři dospělí a
dvě děti.
„Všichni pochovaní jsou se skoro
stoprocentní jistotou členy jedné
rodiny,“ konstatoval chodovský historik Miloš Bělohlávek. Napovídají
tomu podle něj totožné antropologické znaky, především pak u dvou
dětí. „Velmi pravděpodobně jsou
to vnoučata pana starosty. Ten měl
celkem tři děti. Dvě dcery a syna,“
upřesnil Bělohlávek.
Pozitivní identifikaci potvrdili antropologové zatím u dvou těl. Starosty Karla Fenkla a jeho manželky
Marie Anny. U zbylých třech antro-

pologové určili alespoň věk a pohlaví. „Tělo třetí dospělé osoby pochované v rodinné hrobce nejspíš patřilo snaše pana starosty. To ostatně
potvrzují i vzpomínky pamětníků,“
doplnil historik.
Už první výsledky antropologického průzkumu přinesly podle Bělohlávka zajímavé pohledy do života
chodovského starosty Karla Fenkla. Přišlo se například na to, že celou rodinu trápily problémy s chrupem. „Napovídají tomu zuby spravované na svou dobu moderními
technologiemi,“ naznačil chodovský historik.
Další poznatek se týká podoby
Karla Fenkla. Ta je sice zachycená
mimo jiné na obraze, který se městu podařilo získat od potomků rodiny, z něj ale není patrné, že první
chodovský starosta trpěl předčasnou plešatostí. „Byl totiž pohřben s

Nečekaný nález Archeologové objevili čtyři rakve. Antropologický výzkum
určí přesnou identitu všech nalezených ostatků.

parukou či příčeskem,“ dokumentoval zajímavý aspekt ze života starosty Bělohlávek.
Za Fenklova působení byl Chodov v roce 1894 povýšen na město a
z malé obce se stal významným průmyslovým a společenským centrem regionu. Založil městský park,
ve kterém nechal vztyčit památník
obětem válek. Vytvořil zcela novou
městskou část – dnešní ulici Dukelských hrdinů, tehdejší Fenklovu ulici. V letech 1890-1905 vedl sbírku
na záchranu kostela svatého Vavřince, kterému také věnoval jedno z
vitrážových oken.
Dlouhá desetiletí vedl místní sbor
dobrovolných hasičů. V roce 1887 a
následně 1897 nechal vystavět velkou budovu chodovské základní
školy, dodnes stojící v ulici Dukelských hrdinů. Byl majitelem porcelánky Richter, Fenkl & Hahn, která
v době svého největšího rozmachu
zaměstnávala téměř tisíc lidí a dodávala zboží do všech světadílů.
Karl Fenkl zemřel po těžké nemoci ve své chodovské vile dne 18. srpna 1920.
Zmiňovaný obraz Karla Fenkla visel v rodinné vile až do roku 1945,
kdy jej potomci starosty ve chvíli,
kdy museli opustit Československo, narychlo vyřízli a vzali s sebou. — Petr Kozohorský

