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PRAÅ½SKÃ‰ DÃ•VNÃ‰ ZAJÃ•MAVOSTI - 5.
ÃšterÃ½, 03 duben 2018

Jestlipak víte, Å¾e pod celou plochou luxusního hotelu Jalta na praÅ¾ském Václavském námÄ›stí se rozkládá protiatomový
Ä•tyÅ™podlaÅ¾ní kryt... TÅ™i patra pro pohlaváry, ve Ä•tvrtém nemocnice. NechybÄ›jí ani nádrÅ¾ na pitnou vodu a mohutné
agregáty pro zásobování energií. Ochranu proti biologickým a radioaktivním látkám mÄ›lo zaji&scaron;Å¥ovat na svou
dobu neobyÄ•ejnÄ› výkonné filtraÄ•ní a ventilaÄ•ní zaÅ™ízení.
PÅ™ípadné radioaktivní záÅ™ení by udrÅ¾ely &bdquo;za dveÅ™mi&ldquo; silné betonové stÄ›ny. NemocniÄ•ní Ä•ást m
zvlá&scaron;tní tajný vchod a byla urÄ•ena pouze pro generální &scaron;táb. Na operaÄ•ním sále by souÄ•asnÄ› mohlo
pracovat aÅ¾ 30 lékaÅ™Å¯ a sester, lÅ¯Å¾ková Ä•ást má kapacitu zhruba 250 pacientÅ¯. NepoÄ•ítáme-li systém praÅ¾ského
metra, který by mÄ›l pojmout v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby aÅ¾ 300 000 lidí, je v souÄ•asné dobÄ› v na&scaron;í metropoli evidován
zhruba 830 úkrytÅ¯ s kapacitou 160 000 lidí. Polovina patÅ™í mÄ›stu, zbytek firmám. DÄ›lí se do pÄ›ti tÅ™íd tlakové odolnosti a
doba jejich pouÅ¾itelnosti bez výmÄ›ny filtrÅ¯ a doplnÄ›ní zásob je 72 hodin.

Ale zpÄ›t do Jalty: druhý suterén je odli&scaron;ný - pÅ™ipomínal svým vybavením luxus horních hotelových pater. Tyto prost
v&scaron;ak zatím nejsou pÅ™ístupné veÅ™ejnosti, protoÅ¾e jsou v nich provádÄ›ny technické úpravy. AÅ¾ do roku 1997, kdy
byl vyÅ™azen ze sítÄ› protiatomových krytÅ¯, spadal kryt pod správu civilní obrany. O rok pozdÄ›ji byl pÅ™edán hotelu Jalta jak
jeho nedílná souÄ•ást. Nyní slouÅ¾í kryt jako unikátní pÅ™ipomínka dob minulých a rarita.
Spolek ÄŒeskoslovenské ozbro
sloÅ¾ky uzavÅ™el s hotelem Jalta dohodu o spolupráci, na základÄ› které v prostorách krytu zÅ™ídil Muzeum studené války.
Expozice je zamÄ›Å™ena na pohraniÄ•ní a celní stráÅ¾, veÅ™ejnou bezpeÄ•nost, odposlechy a radiokomunikaÄ•ní profesioná
armádní vybavení. PÅ™i vstupu do expozice uvítá komunistický prezident ÄŒSR a pÅ™edseda ÚV KSÄŒ soudruh Antonín
Zápotocký, který se jako vyuÄ•ený kameník ideovÄ› podílel na tváÅ™i hotelu Jalta. V místnosti vpravo se nachází malá telefonní
ústÅ™edna a dobové fotografie hotelu Jalta.
Dále je zde o&scaron;etÅ™ovna na drobná poranÄ›ní. V Muzeu studené
války je mnoho zajímavých informací o Å½elezné oponÄ›, vybavení a Å¾ivotÄ› pohraniÄ•ní stráÅ¾e. V místnosti, která je
pÅ™ebudována na sluÅ¾ebnu VeÅ™ejné bezpeÄ•nosti, probíhalo sledování a výslech hotelových hostÅ¯. Obdivovat zde lze
dálnopis T100 a ukázku uniforem SNB. V odposlechové místnosti byly vojenské ústÅ™edny upraveny pro potÅ™ebu
odposlechu telefonních hovorÅ¯ v hotelu Jalta s pÅ™ípadným záznamem na magnetofon.

Hotel Jalta, který je národní kulturní památkou registrovanou na seznamu UNESCO, byl postaven podle projektu
významného Ä•eského architekta Antonína Tenzera v proluce po zboÅ™eném domÄ›, který na Václavském námÄ›stí zniÄ•il v
roce 1945 sovÄ›tský tank. Díky modernímu pojetí patÅ™í k nejlépe architektonicky Å™e&scaron;eným praÅ¾ským hotelÅ¯m. Jd
unikátní stavbu ve stylu socialistického realismu, nazývaného rovnÄ›Å¾ Stalinovo baroko. Budova je poznamenána i
funkcionalismem, a to zejména ve vzhledu vstupních dveÅ™í a unikátním spirálním schodi&scaron;tÄ›m v hale.

Hotel nikdy neztratil postavení uznávaného a významného centra spoleÄ•enských a kulturních akcí. Není divu, Å¾e byl od
poÄ•átku své existence centrem pozornosti státní bezpeÄ•nosti. Za minulého reÅ¾imu se Å™íkávalo, Å¾e tam odposlouchávají
snad i sochy v prÅ¯Ä•elí. d@niela zdroj: wikipedie, internet
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