NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM • NATIONAL TECHNICAL MUSEUM • TECHNISCHES NATIONALMUSEUM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7 > http://www.ntm.cz
KONTAKT PRO MÉDIA: ADRIANA.SMEJKALOVA@NTM.CZ > 220 399 214

„Do krytu!“ aneb pouťový víkend v objektech Národního technického muzea v Plasích

Ve dnech 14. až 15. srpna bude mimořádně zpřístupněn veřejnosti kryt v opatství kláštera
v Plasích. Když koncem padesátých let minulého století nabírala studená válka na intenzitě a spuštění
jaderného konfliktu mohlo být otázkou pouhého nedorozumění, hledaly kompetentní orgány vhodné
místo pro válečný úkryt reprezentantů státní správy Západočeského kraje. Našly je v areálu bývalého
cisterciáckého kláštera v Plasích – „maskované“ starobylou památkou a položené dostatečně daleko
od západočeské metropole, ale přesto odtud dobře dostupné. V roce 1963 proto byly někdejší
prelátské (později zámecké) sklepy pod objektem nového opatství kláštera přebudovány na kryt
civilní obrany. Ve vložených betonových konstrukcích mělo sto padesát krajských soudruhů přečkat
šest kritických dnů radioaktivního nebo chemického zamoření. I poté, co napětí studené války
pominulo, byl kryt udržován v pohotovostním stavu jako krizové útočiště okresního úřadu Plzeňsever. V loňském roce kryt od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje převzalo Národní
technické muzeum, v jehož správě je rovněž budova prelatury nad krytem.
Návštěvníkům bude umožněno si kryt prohlédnout o tradiční plaské pouti během víkendu
14.–15. srpna. Prohlídky budou vycházet každou půlhodinu od 9. do 17. hodin. S ohledem na
omezený počet míst je vhodné si prohlídku rezervovat na telefonu 777 710 794 nebo e-mailem na
adrese plasy@ntm.cz. Kromě mimořádných prohlídek krytu bude možné navštívit rovněž další
objekty spravované Národním technickým muzeem. Klášterní sýpka s Královskou kaplí a hodinovou
věží je přístupná prohlídkovým okruhem. Návštěvníci zde mají navíc možnost zhlédnout výstavu
věnovanou minulosti, současnosti a budoucnosti plaského pivovaru. Součástí instalace je také výběr
exponátů ze sbírek Muzea architektury a stavitelství, které budou od roku 2015 prezentovány
v adaptovaných prostorech pivovarského areálu v rámci Centra stavitelského dědictví. V altánu
opatské zahrady (proti sýpce) bude o pouťovém víkendu instalována výstava fotografií a koláží dr. L.
Maškové „Nech promluvit kámen“ a v opatském sále prelatury si bude možné prohlédnout výstavu
fotoklubu Plasy věnovanou severnímu Plzeňsku. V sobotní podvečer 14. srpna od 18. hodin zaplní
vznosný gotický prostor horní Královské kaple (součást objektu klášterní sýpky) vokály souboru
TRIOBAB.

