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Vstup přísně zakázán: Utajený prezidentský kryt pod Pražským hradem

TÉMATA: praha (http://extrastory.cz/podobne.html?tag=praha&key=keywords) | pražský hrad
(http://extrastory.cz/podobne.html?tag=pra%C5%BEsk%C3%BD+hrad&key=keywords) | jelení příkop
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Na vstup do betonového krytu narazíte v dolní části Jeleního příkopu přibližně naproti věži Daliborce. Foto: Eva Pešková | zdroj: sklada.rajce.idnes.cz

Pro dnePro dneššní návní návššttěěvníky Pravníky Pražžského hradu je témského hradu je téměřěř neznámým faktem,  neznámým faktem, žže se v jeho podzemí v hloubce 50 metre se v jeho podzemí v hloubce 50 metrůů nachází tajný úkryt pro nachází tajný úkryt pro
150 lidí. V 50. letech jej budovali komunisti150 lidí. V 50. letech jej budovali komunističčtí prezidenti v panických obavách ptí prezidenti v panických obavách přřed ted třřetí svetí svěětovou válkou. Po revoluci byl odtajntovou válkou. Po revoluci byl odtajněěn an a
svsvěřěřen Správen Správěě Pra Pražžského hradu.ského hradu.
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Se stavbou atomového krytu pod Pražským hradem začal roku 1951 první komunistický prezident Klement GottwaldKlement Gottwald. V případě ohrožení mu měl sloužit
jako útočiště, stejně jako jeho nejbližším spolupracovníkům.

Kryt a tajné chodby se budovaly šest let s nákladem do pěti miliard korun. V roce 1957 částečně z ekonomických a částečně i strategických důvodů
rozhodl prezident Antonín ZápotockýAntonín Zápotocký výstavbu ukončit.

Téměř další půl století byl podzemní labyrint pod hradem uchováván v tajnosti, pouze se udržoval jeho technický stav.

Podzemní kryt se nachází asi 50 metrů pod III. nádvoIII. nádvořřím Praím Pražžského hraduského hradu a jeho chodby jsou dlouhé zhruba 700 metrů. Vzdušná vzdálenost jeho
krajních bodů činí přibližně 320 metrů. Do bunkru se vejde až 150 lidí 150 lidí a jeho celková plocha dosahuje více než dva tisíce metrů čtverečních.

Členitý prostor bunkru se rozbíhá v několika úrovních. Původně se počítalo s několika východy a až ttřřinácti patryinácti patry propojenými výtahovou šachtou.

O možnosti dostavby objektu se mluvilo na počátku 90. let. Vysoké �nanční náklady s ní spojené však tyto úvahy zhatily. Objekt byl poté odtajněn a
předán k dispozici Správ Správěě Pra Pražžského hraduského hradu, která s ním počítá jako se skladovacími a depozitárními prostory. K takovému uplatnění má koneckonců
vhodné dispozice. Ačkoli se bunkr nachází hluboko ve skalním podloží, není v něm vlhko a teplota vzduchu se pohybuje kolem 15 stupňů Celsia.

I nadále však zůstává bývalý prezidentský kryt prostorem s "mimořádným režimem vstupu". Dostanou se do něj jen osoby, jež k tomu mají oprávnění, a
to za služebním účelem. Před nepovoleným vniknutím chrání mechanická i elektronická opatření.
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Mohlo by vás také zajímat:
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Reklama

To se mi líbí Sdílet 74 lidem se tohle líbí. Zaregistrujte se a prohlédněte si, co se
vašim přátelům líbí.
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Názory ( 12 )

Úkryt mocných

Podívejte se do bunkru, kde měla přežívat elita v případě jaderné války
Od: Tomáš Chalupa

(podivejte-se-do-bunkru-kde-mela-prezivat-elita-v-pripade-jaderne-valky.html)

Zvláštní budova

Mysteriózní pyramida v Severní Dakotě je ve skutečnosti atomový kryt
Od: Tomáš Chalupa

(mysteriozni-pyramida-v-severni-dakote-je-ve-skutecnosti-atomovy-kryt.html)

Záhadná stanice

Na Klárově mělo být metro, byl to ale tajný kryt pro papaláše
Od: Tomáš Chalupa

(na-klarove-melo-byt-metro-byl-to-ale-kryt-pro-papalase.html)
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