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SKLAD

7

Sklad. V zadní části jsou umístěny
dvě velké nádrže na vodu. Veřejnosti
nepřístupné.

2

ÚDRŽBA - DÍLNA
Slouží Správě služeb hl. m. Prahy jako
technické zázemí k údržbě krytu.
V zadní části je umístěna Kyslíkárna
II. Veřejnosti nepřístupné.
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WC ŽENY

8

9

5

Prachová komora k Filtroventilační
komoře I.

6

FILTROVENTILAČNÍ
KOMORA I.
Filtroventilační jednotka I. Zařízení
dodává až 1.000 m3 vzduchu
za hodinu. Filtry pohlcují hrubou
nečistotu, prach a některé bojové
látky. Kysličník uhličitý pohlcuje
aktivní vápno uložené ve válcových
jímkách.
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13

SVLÉKÁRNA, SPRCHY,
ASANACE
Pod sprchami procházejí lidé, kteří
přišli z venku do úkrytu po napadení.
Po dekontaminaci pokračují dále
do krytu.
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MÁRNICE

19

Provizorní márnice. Každá místnost
pojme až 10 těl, která se následně
prosypou vápnem.
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KYSLÍKÁRNA I.
Úložiště pro tlakové lahve s kyslíkem,
které jsou napojené na ﬁltrační
systém a doplňují vydýchaný kyslík
na hodnotu 21%.
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SPOJOVATELNA
Kabelová telefonní rozvodna,
k jejímuž provozu byli potřeba dva
vyškolení spojovatelé, už bohužel
není funkční. Spojení se nyní
realizuje pomocí vysílaček.

ENERGETICKÉ CENTRUM
Rozvodna s tříválcovým diesel
agegátem Škoda (rok výroby 1955)
o výkonu 32 kW a provozní nádrží,
do které se ručně přečerpává nafta.
Výkon agregátu dostačuje pro
udržení krytu v chodu - světla, vodní
čerpadla a ﬁltroventilace.

SKLAD
Skladovací prostory technického
vybavení na údržbu krytu. Veřejnosti
nepřístupné.

NOUZOVÝ VÝCHOD
FOLIMANKA
V současné době je používán jako
skladovací prostor. Veřejnosti
nepřístupné.

FILTROVENTILAČNÍ
KOMORA II.
Filtroventilační jednotka II. a III.
Dodává až 1000 m3 vzduchu
za hodinu. Filtry pohlcují hrubou
nečistotu, prach a některé bojové
látky. Kysličník uhličitý pohlcuje
aktivní vápno uložené ve válcových
jímkách.

PRACHOVÁ KOMORA I.

Větrací šachta a nouzový výlez
do kopule s tlakovou propustí.
Kopule je umístěna v blízkosti
Nuselského mostu a východ z ní je
v současné době zazděn.

MÍSTO PRO UKRÝVANÉ
V chodbách podél zdí jsou v případě
ohrožení rozestavěny lavičky,
na kterých sedí ukrývané osoby.
Každá osoba má k dispozici 0,8 m2.
Kapacita krytu je 1.260 osob.
Maximální doba ukrytí je 72 hodin.

10

VĚTRACÍ ŠACHTA
- NOUZOVÝ VÝLEZ

SKLAD
Uskladnění technického vybavení.
Veřejnosti nepřístupné.

VĚTRACÍ ŠACHTA
- NOUZOVÝ VÝLEZ
Větrací šachta a nouzový výlez
do kopule s tlakovou propustí.
Východ je v ulici Bělehradská a je
v současné době zazděn.
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Provizorní ošetřovna slouží
k ošetření zraněných nebo odkládání
krvácejících či nemocných
ukrývaných osob.

Toalety i vodárna jsou v původním
stavu a stále plně funkční.

4

OŠETŘOVNA

22

POZOROVATELNA
Skrze pozorovatelnu je možné
vyhodnotit aktuální situaci
na povrchu.

WC MUŽI
Pánské záchody jsou v původním
stavu a stále plně funkční.
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PRACHOVÁ KOMORA II.
Prachová komora k ﬁltroventilačním
jednotkám II. a III. Prachové
a kolektivní ﬁltry. Sání z kopule
a vstup do tlakové jímky. Též dsávání
diesel agregátu.
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NOUZOVÝ VÝCHOD
BĚLEHRADSKÁ
Nouzový východ do ulice
Bělehradská je v současné době
zavařen. Zde prohlídka končí.

NUSELSKÝ MOST
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