Památník Díky Ameriko ohrožují praskliny, čeká ho zbourání nebo rekonstrukce
plzeň, 09.03.2016, aktualizováno 22:42

Tradiční vyvrcholení květnových oslav osvobození Plzně u pomníku Díky Ameriko je vážně ohroženo a nelze vyloučit, že pietní akt se
uskuteční u loni odhaleného památníku generála George Pattona. Důvodem jsou nebezpečně velké trhliny v obou dvanáctitunových
pylonech památníku, které se tam nedávno objevily. Výsledky měření odborníků nyní potvrdily, že stav žulových kvádrů není vůbec
dobrý. Nabízí se dvě varianty, jak situaci vyřešit. Buď pomník opravit, neustále jej sledovat a investovat další peníze, nebo jen zbourat a
vybudovat repliku. Každopádně památník je nyní obehnán zátarasy se zákazem vstupu, protože hrozí jeho zřícení.
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Skutečnost, že odborná měření prasklin nepřinesla dobré zprávy potvrdil starosta Městského obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer (ČSSD). „Nechali
jsme udělat průzkum, aby expertipylony zrentgenovali a aby přišli na to, zda jsou trhliny jen kosmetické nebo zásadní. Bohužel se
ukázalo že jsou zásadní a neměnné,“ řekl starosta Neubauer.
V lepším stavu je podle výsledků jižní pylon, který má pouze jednu trhlinu a ta by se dala celkem dobře opravit. Mnohem hůř dopadl druhý pylon.
Ten má úplně jiný druh poškození, což je podle odborníků zvláštní, protože oba kameny byly vylomené najednou. „Pylon má velké množství
vertikálních i horizontálních prasklin, které nejsou zrovna moc bezpečné. Dá se slepit, spravit, ale ponese to sebou takovou povinnost
neustále to sledovat a dál opravovat,“ konstatoval městský architekt Jan Soukup. V případě oprav je podle jeho slov velmi pravděpodobné, že se
problém bude stále vracet. „Když budeme pomník opravovat,tak se budeme pohybovat okolo částky 500-600 tisíc, tedy zhruba 300 tisíc na
jeden pylon. Pokud bychom pořídili nové pylony, tak můžeme mluvit o částce do osmi milionů korun,“ vysvětlil Soukup.
Z důvodu zajištění bezpečnosti v místě památníku se v nejbližší době oba pylony zabandážují a město bude hledat řešení, zda opravit nebo
zbourat. Zátarasy zůstanou na místě do doby, než bude jasné, co s pomníkem dál. Vedení města zváží v nejbližších dnech všechna pro a proti a
ve spolupráci s vedením MO3 přijme řešení v dané věci. Radnice zřejmě nemůže počítat s tím, že v případě vybudování nového památníků
dostane žulové kvádry opět darem od soukromé firmy, jako se to stalo před rokem 1995, kdy byl pomník odhalen. Žula na pylony pochází z lomu
Řásná u Mrákotína.
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