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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o pražském metru jako společenském fenoménu v kontextu 

československých dějin dvacátého a dvacátého prvního století. Zaměřuje se především na 

vnímání pražského metra z pohledu obecných dějin a známých veřejných pramenů 

v komparaci vnímání jednotlivých lidí či různých subkultur. Práce podává kompletní přehled 

pramenů o pražském metru a podrobuje je kritice. Věnuje se krátce také historii pražského 

metra, která slouží především k pochopení kontextu. V empirické části je použit analogický 

přístup k dějinám Československa a České republiky a interpretace jednotlivých rozhovorů. 
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Abstract 

The thesis deals with Prague metro as a social phenomenon in the history context of 

Czechoslovakia and Czech Republic in recent two centuries. The work focus on perception 

of Prague metro from the point of view of general contenporary history and well known 

public sources in comparison with perception of common people or different subcultures. It 

also informs about all valuable resources about Prague metro and subject these to continual 

critical evaluation. In order to make a full understanding of the context, there is also a short 

part about history of Prague metro. The empiric part is processed by analogical approach to 

Czech and Czechoslovak history as well as interpretation of the used interviews.  
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Úvod 

„Ve městě, které důvěrně znáš, ve městě, kde bys mohl chodit takřka poslepu, otevřou se 

před tebou jednoho dne schody, mířící kamsi hluboko pod zem a ty se po chvíli zastavíš, 

uprostřed světa plného světel a chodeb a schodišť a perónů a skla a napadne tě cosi z 

pohádek, cosi z fantaskních příběhů, cosi, co připomíná zázrak.“1 

 

Pražské metro je českou stavbou 20. století a přepraví denně až 1,6 milionu obyvatel. Je to 

téma, které se nějakým způsobem stále zapisuje do mého života. Jako rodilý Pražan, 

narozený ještě za socialismu, jsem od útlého dětství cestoval do škol a posléze do zaměstnání 

městskou hromadnou dopravou a vždy jsem se už jako malé dítě těšil z rychlosti, časové 

přesnosti a zároveň i jistého uklidňujícího stereotypu při cestování v pražském podzemí. Jak 

říká Vladimír Macura ve své knize uchopující sémanticky socialistickou kuturu: „Izolace 

prostoru metra je taková, že se v něm cesta zabstraktňuje, formalizuje.“2 Ovlivněn možná 

právě touto životní zkušeností jsem si před pár lety při studiu na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy vybral téma své bakalářské práce pražské metro. Při mém oborovém 

zaměření Sociální vědy – Dějepis se přímo nabízelo psát o něčem, co zapadá do české 

historie, potažmo regionální pražské historie a zároveň tématicky vnáší netradiční náměty k 

diskuzi v oblasti sociologie, politologie, ekonomie a mnoha dalších sociálních věd. 

Již při zpracovávání bakalářské práce o historii pražského metra jsem si nejednou 

uvědomil, že toto téma není jen  chronologickým popsáním dějin jedné z největších staveb 

v České republice, vyprávěním o historických reáliích a souvislostech vyplývajících z 

kulturně-politické atmosféry v jednotlivých fázích jeho budování, ale že především 

vypovídá o jistém fenoménu, který překračuje racionální vnímání něčeho tak samozřejmého, 

praktického a přesto do jisté míry obyčejného, jako je vlak v podzemí přepravující osoby z 

jednoho místa na druhé. „Metro není prostorem cesty, spíše prostorem mizení a vyjevování 

ve dvou opačných, ale vzájemně rovnocenných směrech, prostě ´míjení´.“3 Tyto ne příliš 

uchopitelné a na první pohled nepropojitelné myšlenky o subjektivním vnímání a uvažování, 

ba přímo filozofování o pražském metru mě začaly naplňovat zvědavostí ve chvílích studia 

oboru Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK, kde je zcela zásadní, ale také studiem 

                                                 
1 KŘIVÁNEK, Josef a Jaromír VÍTEK. Pražské Metro. Praha: Nadas, 1987. 
2 MACURA, Vladimír, Karel KOUBA, Vit SCHMARC a Petr ŠÁMAL. Šťastný věk: a jiné studie o 

socialistické kultuře. Praha: Academia, 2008, str. 194 
3 Tamtéž str. 194 
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postupně přirozené pochopit obrat současného historického výzkumu k malým dějinám, 

lidským příběhům, které jako nesourodá skládačka vytvářejí dějiny, kterým říkáme oficiální, 

objektivní či velké. 

„Úlohou dějepisce a cílem jeho líčení není pouhý faktografický popis událostí, nýbrž 

proniknutí k jejich skrytému hlubšímu významu (mají-li jej), odhalení smyslu životů...“4 

Nutkání dozvědět se více a odpovědět si na sociologicko-psychologické otázky, které se 

otevírají, nejen když člověk jede pražským podzemím, je jedním z neskromných cílů této 

diplomové práce. Z formálního hlediska si dovolím tvrdit, že její téma a způsob zpracování 

vhodně, ne-li přímo ideálně, symbioticky zapadá k oboru Soudobé dějiny – orální historie. 

Jedná se o téma, které hýbalo společností v menší či větší míře v celém 20. století s přesahem 

nejen do dnešních dnů a každodenní prožívanné přítomnosti, ale také téma, které i za 50 let 

bude zajisté přinejmenším diskutabilní. 

V této diplomové práci budu vycházet technicky a vědomostně především z mé 

bakalářské práce, která svou linií představovala popis, charakteristiku a srovnávání 

jednotlivých komponentů tzv. „velkých dějin“, do kterých celá historie pražského metra 

nepochybně patří. V mé předchozí práci jsem se snažil nejen popsat historii pražské 

podzemní dráhy, ale také již  integrovat technická „suchá“ data a události jednotlivých 

kapitol do širšího kontextu v rámci určitých etap utváření československého, potažmo 

českého státu. Výsledek bakalářské práce poté zcela jasně poukázal na úzkou souvislost mezi 

technickou památkou a naší historií, kde můžeme právě na pražském metru barvitě zrcadlit 

dějiny našeho státu, náladu ve společnosti nebo i, zvláště v současné době, obrovskou 

diskuzi nad čímkoliv, co se metra týká. Jistý fenomén je na světě. Obsahově by práce měla 

zacházet do témat, která jsou známá, avšak směr a východiska těchto témat by měly být 

pojaty z nového úhlu pohledu. 

Pokusím se tento jev pozorovat co nejkritičtěji, jinak by již na začátku mého bádání 

neměl můj výzkum předpoklad pro kvalitní závěr. Usuzuji tak dle všeobecné pravdy, že 

v historických vědách není nikdo zcela nezávislý externí pozorovatel a každý má svoji 

subjektivní paměť i  osobní předpoklady pro vnímání vnějšího světa.  

Je zcela zřejmé, že otázek ohledně pražského metra je spousta a čím více a do detailu 

se budeme ptát, tím méně se dobereme hodnotného výstupu. Proto se snažím zachytit to 

                                                 
4 GOLDSTÚCKER, Eduard: Doslov. In: WILDER, Thornton. Most Svatého Ludvíka krále. Praha: 

Academia, 2001. Reprint. 
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podstatné a zároveň účelně poukázat na širokou paletu materiálů, zdrojů či jednotlivých 

výpovědí, ze kterých můžeme čerpat informace o tomto tématu. Využívám přitom celou řadu 

metodologických postupů včetně orální historie, kterou chci využít k dokreslení mých 

hlavních otázek. 

Ad1: Jak lidé v České republice vnímají pražské metro, zejména v kontextu 

československých dějin?  

Ad2: Proč je pražské metro fenomén přesahující technickou a dopravně praktickou 

podstatu svého účelu? 

Celá koncepce diplomové práce je založena na výzkumu, kde hlavním úkolem je 

srozumitelně a hmatatelně odpovědět na tyto kardinální otázky společně s dalším 

zjišťováním, jak se lidé v České republice k metru staví a co pro ně znamená. Neméně 

důležité je pochopení podstaty a vzniku fenoménu k dokázání fenomenálního zakotvení 

života pražského metra v kolektivní paměti. Otázek je samozřejmě mnohem více. Vyplývá 

to z rozsáhlosti tématu, protože fenoménem není jen metro z generálního hlediska, nýbrž i 

každé jednotlivé komponenty či podmnožiny této dopravní soustavy tvoří svébytné téma pro 

další bádání: Nuselský most, vozový park, názvy stanic, tajemno podzemí, tajné chodby, 

depo a mnohé jiné. 

Záměrem diplomové práce není jen odpovídat na otázky, ale také dokázat z širší 

perspektivy předpoklad, že pražské metro je v současné době fenomén ve slova smyslu, jak 

jsem popsal výše. Pokud tedy uvádím název své diplomové práce, zamyslím se nejprve nad 

tím proč fenomén. A proč výraz fenomén v kontextu československých dějin. Je to 

jednoduché. Pražské metro je ve své podstatě nejvýraznější pražskou památkou dvacátého 

století. Je obdivováno, jak v Česku, tak i v zahraničí pro svou čistotu, kvalitu zpracování, 

jednoduché řešení celé koncepce a také pro mnohé pro přímou souvislost s dějinami 

československého státu. Mimo to, „pražské dějiny“ nejvíce hýbaly a hýbou dodnes celým 

státem. „Metro se nestalo pouze fenoménem pražské dopravy, ale života ve městě vůbec.“5 

Metro je fenoménem již při prvotním pohledu na nezměrné množství 

institucionálních pramenů, propagačních materiálů a předmětů, literatury (prózy i poezie), 

novinových článků, dále samotnou využívatelností tohoto dopravního prostředku nebo čiré 

                                                 
5 JOSEF ŠKORPIL. Pražské metro: Čtvrtá dimenze velkoměsta : Historie, výstavba, provoz. Praha: 

Panorama, 1990. str. 7 
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statistiky, ale také jednotlivých vtipů mezi „Pražáky“ a „Brňáky“, množstvím fotografií, a 

odkazů na internetu. 

V neposlední řadě velmi vstřícným postojem všech jednotlivců, které jsem oslovil 

s návrhem, že právě oni by mohli být velkým přínosem pro získání orálněhistorického 

pohledu na pražské metro a samotnými událostmi, ať už zlomovými, či z pohledu velkých 

dějin „obyčejnými a nic neznamenajícími“. Jednoduše řečeno – již tento nemalý zájem dává 

za pravdu, že metro může být definováno jako fenomén. Je tedy zcela nepopiratelné a 

dovolím si potvrdit myšlenku, že „metro je stavbou mimořádného společenského významu“6. 

Z tohoto důvodu nestojí celý výzkum na uzavřené otázce, ale snažím se dotvořit komplexní 

pohled. Struktura diplomové práce vypadá následovně. 

První část podává přehled o škále pramenů, která je, jak jsem již nastínil před 

několika odstavci, velmi široká. Důraz kladu především na relevantní a oveřené tištěné 

zdroje, které jsem využil již při psaní bakalářské práce, nicméně můj nelehký úkol spočíval 

i ve zmapování dalších i nekonvenčních zdrojů, které zde mají své místo, jelikož dokonale 

vykreslují, dokazují a zobrazují jednotlivé dílky skládačky způsobu vnímání tohoto 

fenoménu a současně odpovídají na otázku „Proč fenomén.“ Jsou to fankluby, webové 

stránky o pražském metru, různé výstavy, dny otevřených dveří pražského dopravního 

podniku, historky a jiné. Za velmi důležité zdroje považuji dále především Archiv 

dopravního podniku hlavního města Prahy, Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, 

televizní dokumenty, hrané filmy a samozřejmě také rozhovory. Tyto instituce a prameny 

tvoří základní kostru všech myšlenek v této práci. Nesmím ale opomenout ani vysokoškolské 

bakalářské a diplomové práce zabývající se tímto tématem obecněhistoricky nebo ty, kde 

pražské metro je předmětem či jen atributem sociologického, psychologického nebo 

politologického výzkumu. 

Druhá část se týká metodologie, kde se věnuji popsání jednotlivých metod výzkumu 

použitých v této práci. Dovolím si zde zmínit, že k této části se snažím přistupovat explicitně, 

bez samoúčelného dlouhého popisování jednotlivých metod, spíše se snažím zvýraznit 

důležité „proč a jak“ jednotlivá metoda či postup při skládání tohoto výzkumu hraje 

důležitou roli pro zodpovězení stěžejních otázek. A dále zde také musí zaznít, jakým 

způsobem jsem zkoordinoval všechny zdroje, instituce, prameny a vybral z nich ty 

nejpodstatnější a nejpřínosnější. Jsem velice rád, že při kompozici této diplomové práce 

                                                 
6 Pražské Metro: Stavba československo-sovětské spolupráce. 1. Praha : Orbis, 1974. 
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mohu využít i metodu orální historie, která dle mého názoru může podtrhnout (samozřejmě 

i znejistit) důležité empiricky získané odpovědi a tedy výsledek samotného výzkumu. 

Třetí část předkládané práce má za úkol postavit téma na pevné základy. Proto se zde 

věnuji historii pražského metra, politickým a společenským souvislostem mezi jednotlivými 

etapami samotného budování pražské podzemní dráhy a širšímu kontextu československých 

dějin. Tato kapitola je nesmírně důležitá pro ujasnění celého tématu a slouží jako teoretický 

a informačně hodnotný podklad pro empirický výzkum. I přesto, že je dle mého názoru 

bezpodmíněčné tuto část zakomponovat, musím na tomto místě zmínit, že tento přehled je 

výtah toho nejdůležitějšího z celé historie pražské podzemní dráhy. Připadá mi totiž v této 

diplomové práci zbytečné, ba přímo nekorektní, opakovat již řečené, již napsané a to také 

přímo mnou samotným. „Během vytváření práce s tématem, které mě již delší dobu zajímá, 

jsem si uvědomil, že i v technické památce, rutinně používané miliony lidí denně, lze 

spatřovat úzkou souvislost s dějinami našeho státu ve 20. století, což vidím, jako největší 

přínos své práce.“7 Jsem si plně vědom, že v této části je jistě velmi patrné, že o tématu již 

bylo napsáno mnohé a po 8 letech od dokončení mé bakalářské práce panuje v názoru a 

přehledu obecné historie konsenzus. 

Empirická část je čtvrtou velkou částí této práce a zároveň nejdůležitější, jelikož 

právě zde se vytváří podklady pro shrnutí všech odpovědí. To takzvané „novum“, které se 

od každé diplomové práce očekává. Samotný výzkum bych mohl také definovat jako snahu 

pochopení pražského metra na škále od „obyčejného dopravního prostředku“ po „fascinující 

mikrokosmos“. 

Rád bych před dokončením úvodu také podotknul, že se snažím celou studii 

zpracovat co nejvíce strukturovaně, aby se dalo v diplomové práci lehce orientovat, závěr 

byl srozumitelný a výstupy cenné i pro další bádání na toto téma. K tomuto by mělo přispět 

i řádné citování všech zdrojů podle normy ČSN ISO 690.8  

  

                                                 
7 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
8 Samotné citované teze, myšlenky a části rozhovorů jsou odlišeny textově kurzivou a zapsány uvozovkách. 
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1. Prameny 

Záměr samotného přehledu této části diplomové práce je nejprve odkrýt co možná 

nejširší spektrum zdrojů, pramenů a informací, které nám slouží pro zasazení tématu do 

kontextu, nejen v rámci československých dějin, ale i pro lepší orientaci v simultálních 

pohledech jednotlivých vědních disciplín, jako je historie, filosofie, sociologie, psychologie, 

ekonomie, stavební a dopravní inženýrství a další. Také nám tento přehled zřetelně napoví 

mnohé o cestě, která stojí před námi  v samotném diplomovém výzkumu.  

Výhodou sběru dat pro tuto práci je i to, že pražské metro je v podstatě památkou 

živou. To znamená, že se neustále vyvíjí, přetváří, modernizuje. Stále se objevují nové 

informace. My, historikové, můžeme stále dostávat zpětnou vazbu o tom, jak metro vypadá 

v očích obyčejných lidí a určitě za sto let budeme moci napsat novou kapitolu historie 

pražské podzemní dopravy – historie pražského metra v 21. století. Jak jsem již krátce 

nastínil také v úvodu, zdrojů je plná škála a jsem si vědom, že pouze pečlivý výběr 

jednotlivých zdrojů v optimálním poměru, může zaručit kvalitní závěr této diplomové práce. 

Prameny pro získávání informací o pražském metru bych tedy rozdělil  do několika 

skupin. Na té nejobecnější rovině horizontálně (účelově) – do interdisciplinární šířky, tj. od 

technických, vědeckých či odborných po populárně-naučné prameny, přehledové či dokonce 

výchovné. Dále prameny rozděluji vertikálně (hloubka zkoumání či zaujetí) na obecné nebo 

krátké po detailní informace a rozbory, ať už technické nebo filozoficky uvažující. 

Kompletní přehled typů pramenů a způsobů uvažování nám podává obecná mapa pramenů, 

znázorněna graficky v příloze. 

Jsem si vědom, že žijeme v době plné změn a především na přelomu nejen další 

průmyslové revoluce9, ale zároveň v době, která mění způsoby  uchovávání, archivování a 

zpětného získávání jakýchokliv dat. Proto dále rozděluji všechny prameny v rámci 

dostupnosti a flexibility na ty, které jsou rigidní, mohli bychom nazvat také „černé na 

bílém“ či „papírové“, a na ty v dnešní době lehce měnitelné, zaměnitelné, či dokonce účelově 

manipulovatelné instantně v reakci na okolní vlivy na platformě internetu a digitálních médií. 

V neposlední řadě jsou tu další narativní prameny, dle mého záměru vhodně zvolené „z úst 

do úst“ a i pokud to mohu takto nazvat – i „lidovou slovesnost“ v podobě různých historek 

                                                 
9 Průmysl 4.0, Vzdělávání 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0: učební text. Praha: Sondy, 2017. 
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a vtipů. V podstatě prameny aktualizovatelné z pohledu vývoje v času. Vše v korespondenci 

s proměnlivostí lidské paměti. 

Následující stránky a kapitoly jsou určeny pro detailní ukázku a rozbor všech 

dostupných pramenů. Jsou seřazeny postupně tak, jak jsem uvedl v předchozích odstavcích. 

1.1 Literatura 

Tištěné literární prameny, které patří mezi „pevné – rigidní“ prameny, tvoří 

pozitivistickou rovinu pramenů a budují základní páteř vyzkumu diplomové práce. Nabízejí  

nejrozsáhlejší výběr, ze kterého je možno čerpat především pro zodpovězení obecných 

otázek, vnímání vlivu dějin, rozšíření obzoru čtenáře či studenta daného tématu. Tato 

bibliografie by také měla být jistou pojistkou kritického vnímání všech ostatních pramenů 

získaných jinak než studiem a četbou. 

Mezi instituce, které poskytují tištěné zdroje pro tuto práci je zejména Národní 

knihovna České republiky, Archiv dopravního podniku hlavního města Prahy, Archiv 

hlavního města Prahy a také Městská knihovna v Praze, oddělení Pragensia, kde taktéž 

nalezneme velmi dobrý knižní katalog o pražském metru.  

Na všechny tištěné zdroje jsem odkazoval zejména v mé bakalářské práci, kde jsem 

vlastnímu získání, popisu a kritice jednotlivých zdrojů věnoval nemalou část z celkového 

zpracování. Je však zcela nezbytné se k těmto zdrojům vrátit a minimálně je znovu revidovat, 

případně podrobněji rešeršovat s ohledem na změnu formy a obsahu tématu. 

Svoji bakalářskou práci jsem vypracoval v roce 2010 a tudíž uběhlo více  než 7 let od 

mého posledního aktivního psaného přičinění. Minimálně stojí za to zmínit, že každý rok, 

nebo přinejmenším při nějakém výročí vychází nová kniha, brožura nebo alespoň leták, který 

je přímo věnován pouze pražskému metru. Jako ukázka této „živosti“ při oslavách čtyřiceti 

let v roce 2014, vyšla kniha Encyklopedie pražské MHD, kterou vydal dopravní podnik a 

která je vytištěna účelně a prakticky jako listy, které je možno vkládat do šanonu k tomu 

rovněž vydanému tak, aby si čtenář mohl v průběhu let aktualizovat informace pouze 

přidáním dalšího výtisku či příloh. V této publikaci jsou shrnuty informace o metru včetně 

fotografií, tabulek a plánků v takovém rozsahu, že nic podobného do dnešního dne nevyšlo. 

Pro komparaci, jak obsahovou, tak formální jsem zvolil „nepražskou“ Encyklopedii městské 

hromadné dopravy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,  v níž se autor Pavel Dušek věnuje 

podrobně dějinám a reáliím mětské hromadné dopravy v abecedně seřazených městech a 
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městečkách České republiky. Samozřejmě nechybí ani Praha a určité zajímavosti ve 

srovnání s veřejnou dopravou mimo hlavní město mohou přispět k dobrému všeobecnému 

přehledu. I z těchto výše popsaných řádků se v přehledu knih věnuji v konečném důsledku 

více moderním kouskům a uvádím, popřípadě cituji, příklady, ze kterých je možno odvodit, 

proč jsou dané svazky  relevantním základem pro téma této diplomové práce.  

1.1.1 Knihy 

Knihy, atribučně s tématem pražského metra lze rozdělit dle obecného klíče 

popsaného výše a dále časově: literatura z dob první republiky: „Prameny z dob 

předválečných obsahují většinou důvody a propagace technického rázu, myšlenku spojení 

technického pokroku s větším komfortem občanů. Není zde obsažen významný politický 

komentář a jako hlavní propagátor vystupuje povětšinou dopravní podnik Elektrické dráhy 

hl. m. Prahy.“10 

Knihy napsané, či vydané mezi lety 1948–1989 lze ještě rozdělit mezi objektivně 

potřebné, tzv. informační kanály a brožury, mající za úkol seznámit čtenáře především 

s klady a riziky cestování metrem a mezi propagandistické v pravém slova smyslu. To zcela 

specificky od okamžiku, kdy se v Praze rozhodlo o výstavbě systému metra místo 

podpovrchové tramvaje. Přesně tehdy se metro již ze své podstaty stalo stavbou 

československo-sovětského přátelství a veškerá literatura s ostatními texty nesla s sebou 

tento přídomek až do sametové revoluce v roce 1989. „Sovětská pomoc dosáhla v průběhu 

výstavby takových rozměrů a přinesla tak plodné výsledky, že se pražské metro právem 

začalo nazývat stavbou československo-sovětského přátelství.“11 Přesto je z období od roku 

1974 do roku 1989 k sehnání asi nejpodrobnější a nejsofistikovanější sbírka publikací. 

Po roce 1990 existuje literatura, která nabízí širší pohled na pražské metro zbaveného 

ideologických přídomků. Podle mého názoru nejobjektivnější pohled s racionální osnovou a 

zejména s větší otevřeností dovoluje pohlížet kriticky, usnadňuje získávání přehledových dat, 

protože nové informace a data pro novotisky pochází přímo i nepřímo také z archivu 

dopravního podniku, a informace  bylo také možné získat i od konkrétních žijících 

odborníků–pamětníků. „U toho metra bylo skvělý, že člověk měl ještě možnost potkat lidi, 

který mohli říct jo já jsem byl od začátku, já jsem to tady zaváděl“12 U knih a také všech 

                                                 
10 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
11 Pražské Metro : Stavba československo-sovětské spolupráce. 1. Praha : Orbis, 1974. str. 208 
12 Rozhovor s Robertem Marou vedl Jiří Burian dne 10.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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dalších informací po roce 1990 se předpokládá, že se metru již věnují nezávisle a více 

společensky.  

Je pro mě však velkým otazníkem, zda je mohu všechny nazvat také zcela 

apolitickými. Zvláště beru-li v potaz, že se věnují veřejné a drahé stavbě, jako je pražské 

metro. Každá kniha i se sebeobjektivnějším záměrem s sebou nese myšlenky svého autora a 

dle mého názoru v dnešní době nelze o žádném veřejném statku, mezi které patří i vydané 

knihy, říci, že jsou společensko-politického názoru prosty. Na téma „hranice 

apolitičnosti“ by mohlo být vedeno tisíce debat. 

Do postsocialistického období patří kniha od Vladimíra Macury Štastný věk, kde 

autor holisticky popisuje symboly socialismu. Že metro mezi ně bezesporu patří, dokládá 

autor na celých 16 stránkách o pražském metru jako budovatelské ikoně socialismu, která se 

snažila mnohdy velice neortodoxním přístupem vepsat do duší a myslí Pražanů v letech 

normalizace. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Zda je to opravdu pouze dílo komunistické 

demagogie či srostlo se srdci obyvatel Prahy (a nejen Pražanů) přirozenou cestou. „Tak silné 

zaměření na znakovou stránku dopravního prostředku však nevstupuje do sporu pouze 

s tradičními postupy sémiozy podzemních prostor, které se usilovně snaží překrýt, ale 

střetává se přirozeně i s praktickými funkcemi podzemní dráhy.“13 Navíc je kniha velice 

inspirativní pro další získávání tištěných pramenů, zejména knih, dokonce i poezie a prózy 

a to velice známých a zvučných jmen literárních. Jmenujme alespoň některé z nich: Jan 

Rejžek, Jiří Žáček, Ivo Šmoldas.  

Dalším spisem, který umožňuje pochopit pražské metro v kontextu většího celku je 

Úvod do urbánní antropologie od Blanky Soukupové a kolektivu, která chce. „[…] 

přesvědčit o tom, že studia města daleko městský prostor přesahují, a to nejen proto, že 

obyvatel žijících v tomto prostředí stále přibývá, a svět se tedy ´stává městem´. Tyto přesahy 

vidíme především v tom, že město představuje průsečík komunikací, že je půdou, z níž 

vycházejí nové myšlenky, z nichž se posléze utvářejí nové skupinové identity.“14 

Pokud hovořím o próze, vyšel v poslední době velice zajímavý mysteriózní thriller 

mladého spisovatele Michala Šefary Podsvětí. Příběh odehrávající se v pražském metru 

zcela jistě zapadá mezi hodnotné tituly tématicky se hodící do koncepce diplomové práce. 

                                                 
13 MACURA, Vladimír, Karel KOUBA, Vit SCHMARC a Petr ŠÁMAL. Šťastný věk: a jiné studie o 

socialistické kultuře. Praha: Academia, 2008, str. 202 
14 SOUKUPOVÁ, Blanka, ed. Úvod do urbánní antropologie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, 2012 str. 2 
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„Po přečtení Podsvětí už pro vás cesta metrem nikdy nebude stejně bezstarostná jako dřív.“15 

Příběh zasazený do vagonů metra je k vidění i v knize Román pro ženy od Michala 

Viewegha a jsem si téměř jistý, že je to jen minimum toho, o čem  vím. 

Informačních, obecněhistorických titulů o pražském metru najdeme desítky. Ať už 

jde o publikaci Evžena Kyllara Praha a Metro „První kapitola je věnována historii metra, a 

to od prvních úvah o jeho vybudování až do 60. let 20. století. Čtenáři je tak dána jedinečná 

možnost nahlédnout do historických plánů městské dopravy i do nikdy nerealizovaných 

projektů. Další kapitoly podrobně mapují postupnou výstavbu metra po jednotlivých trasách 

a stanicích.“16. či titul Nejen čtvrtstoletí pražského metra od Pavla Fojtíka. Nejzákladnější a 

nejobecnější kniha, která by se dala označit i jako monografie o pražském metru vyšla 

v prvním vydání v roce 1999. Navazují na ní tituly další využívající nejen znalosti autora 

v oblasti profesní, ale také orientaci v Archivu dopravního podniku, jehož je Pavel Fojtík 

vedoucím. V jeho bibliografii najdeme několik desítek titulů, které se věnují historii pražské 

hromadné dopravy. Dalšími příspěvky do bádání o reáliích městské dopravy můžou být 

velice podrobné knihy od Roberta Mary. Rád bych zmínil zejména knihu Projekt R1 aneb 

vozidlo, které nedostalo šanci, kde jsou i zapsané rozhovory projektu První strojvedoucí 

pražského metra vzpomínají, které se podle slov Roberta Mary staly nedílnou součástí 

zkoumání pražského metra s velkou historickou hodnotou. 

Pokud bych měl vybrat jednu knihu, která zasahuje více do kategorie populárně-

naučná ba přímo zkoumající fenomény související s Prahou a pražskou hromadnou 

dopravou, musím zcela jistě, a při psaní o tomto tématu s nadšením, zvolit Fakta a Legendy 

o pražské městské hromadné dopravě „Po dobu své existence se stala městská hromadná 

doprava také společenským fenoménem.“17 Srovnávání fakt a legend je zde na místě a slouží 

velmi dobře k verifikování poznaného v ostatní literatuře. Kniha navíc není pouze technicko-

geografickým výtahem z pražského dopravního dění, ale je fantasticky čtivá a uvádí nás 

nejen do historie městské hromadné dopravy, ale také do pražského místopisu a co je pro 

„malé dějiny“ důležité, poodhaluje lidové názvy určitých míst a objektů.  

Neposledním benefitem zakomponování této knihy do klíčových pramenů je nabytí 

určitých vědomostí, které mohou být přínosem i pro navázání hlubšího vztahu s narátory. 

                                                 
15 ŠEFARA, Michal. Podsvětí. Praha: Knižní klub, 2017. 
16 Z anotace knihy. Dostupné z: https://search.mlp.cz/cz/titul/praha-a-metro/3928379/ 
17 PAVEL FOJTÍK A KOLEKTIV. Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha: Dopravní 

podnik hlavního města Prahy, 2010. úvodní slovo. 
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Věděli jste, že první eskalátory v Praze byly v obchodním domě Bílá labuť, nebo, že každá 

třetí tramvaj na světě v šedesátých letech byla vyrobena na Smíchově a nesla značku ČKD 

Tatra? 

Takové tituly mimo jiné jistě pomáhají i popularizaci pražského metra a zvyšují 

zájem a ochotu o pražském metru mluvit a sdělovat informace, což je velice pozitivní při 

získávání ostatních narativních pramenů. 

Pro pochopení a zasazení konkrétních událostí okolo metra do kontextu obecných 

dějin nám poslouží kniha zpracovávající velké společensko-politické dějiny. Knihu, kde 

kvalitu garantuje kolektiv autorů zvučných jmen a přesto jsem zde nalezl drobné zavádějící 

chyby, se kterými si dovoluji polemizovat. Přičitám to zejména době prvního vydání (1993) 

a faktu, že pražské metro zde bylo použito jako atribut „vyrovnání se“ s dobou minulou. 

„Klasickým příkladem stavby, diktované politickými ohledy, se stalo pražské metro. Už po 

srpnové invazi 1968 bylo jasné, že stoupenci podzemní dráhy budou poraženi…18 Na tomto 

příkladu bych také rád demonstroval, proč bylo nutné se věnovat otázce fenoménu pražského 

metra holisticky a prozkoumat co možná největší množství detailů a faktů. K tomu také 

posloužila i sekundární literatura vhodná k načtení informací k jednotlivým subfenoménům. 

Jako příklad knih z tohoto okruhu zmiňuji záměrně knihu od Šárky Hubičkové Nuselský 

most: Historie, stavba, architektura, která obsahuje podobně jako kniha o vozech R1 

redigované rozhovory. 

1.1.2 Noviny a časopisy 

Zde je o pražském metru opět velká škála dat především informačního rázu. A to opět od 

odborných článků až po zprávy bulvárního charakteru, které ale slouží pro výzkum 

fenoménu a jeho dosah mezi „obyčejné čtenáře“ více než dobře. Například největší bulvární 

deník Blesk informuje o pražském metru pravidelně takřka každý měsíc a objevují se zde 

články a příběhy o metru nejrůznějšího druhu se zabarvením „fantastičnosti“ s evidentním, 

snadno čitelným záměrem zaujmout co největší množství čtenářů. 

Zprávy, články a ostatní novinářské útvary jako sloupky a fejetony v celostátních 

denících jsou posilujícím, instantně fungujícím faktorem tohoto výzkumu, jelikož zásah 

čtenářů je okamžitý. Dle zpracované rešerše (uvedeno v metodologické části) nalezneme 

informace o metru ve všech významných celostátních denících. 

                                                 
18 BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 9. vyd. Praha: Paseka, 2003. str. 298 
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Co rozhodně nesmím opomenout jako zdroj informací, který nám dává vhled do 

tématu přímo „zevnitř“ je interní podnikový časopis vydávaný dopravním podnikem DP 

Kontakt (od 1996). Výhodou tohoto institucionálního zdroje je pokrytí všech témat 

souvisejících s MHD v Praze a zároveň pohled jednotlivých lidí, odborníků, ale i lajků na 

dění okolo pražské dopravy. „Naší snahou muselo být zaujmout co nejširší okruh čtenářů, 

psát o lidech, o událostech, o výhledech, o historii, ale výjimkou neměly být ani odborné 

články. Vždyť už za první republiky přece pamatovali na další vzdělávání svých 

zaměstnanců.“ 19  Toto periodikum vychází jak v tištěné podobě pro zaměstnance, tak i 

v elektronické podobě pro veřejnost, což spatřuji jako benefit v pátrání po vhodných 

informacích. DP Kontakt má vtáhnout veřejnost do dění a diskuze okolo pražské dopravy. 

„Hlavním cílem firemních časopisů je podpořit prodej výrobku nebo služby klienta, 

vysvětlovat, informovat zákazníky, motivovat je a bavit.“20 Dalším cílem, někdy postranním, 

někdy  hlavním, je v těchto časopisech podpora odborářského hnutí v samotném podniku.  

Zde je tedy dobré zmínit ve stručnosti některé předchůdce současného časopisu: 

Odborné listy, později Odborové listy (od 1921), Elektrikář (od 1945) a následník Pražský 

dopravák (1961-–1990), který si ovšem v ničem nezadal s redakční dikcí své doby. „V 

časopise začala převažovat tehdejší hlavní politicko-odborářská témata věnovaná plnění 

socialistických závazků na počest různých stranických sjezdů a podobně.“ 21  Po změně 

politické situace v devadesátých letech ještě vycházel krátce časopis Zpravodaj (1990–1995). 

1.1.3 Akademické práce 

Existují bakalářské a diplomové práce o pražském metru samotném či používají systém 

pojmů souvisejících s pražským metrem ve svém obsahu buď pro konkrétní technické, 

sociologické nebo mediální účely.  

Mezi těmito akademickými pracemi se nachází několik textů, které mohou být též 

přínosem pro celý tento výzkum. Jedná se o práce vesměs historicky čerstvé a věřím, že 

jejich přečtení a analyzování  mi může pomoci s definováním všech pojmů a především 

s úkoly danými pro empirickou část. Zejména se jedná o tyto tři práce: Sémiotická a 

antropologická analýza pražského metra, Mediální obraz pražského metra v dobovém tisku 

v období 1974–1990, Odraz ideologie československo-sovětského přátelství na příkladu 

                                                 
19 DP Kontakt: Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. 2001, 6(1). 
20 Firemní časopisy [online]. Praha: Media Wiki, 2013 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Firemn%C3%AD_magaz%C3%ADn 
21 DP Kontakt: Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. 2001, 6(1). 
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pražského metra, které jsou dostupné v digitálním repozitáři Univerzity Karlovy. Práce se 

ve vetší míře věnují získávání poznatků z Archivu dopravního podniku, což je přínosné 

zejména vzhledem k hotové utříděnosti jednotlivých informací, které jsou tak obsaženy 

souhrnně v jedné práci. Ať již hovoříme o detailním rozboru jmen stanic, architektonických 

a uměleckých památkách či utříděném mediálním, zejména novinovém a korespondenčním 

obrazu v posledně jmenované práci.  

Neskromně si však dovolím znovu poukázat na svoji bakalářskou práci Historie 

pražského metra, ze které mohu čerpat především pro komplexní zasazení celého tématu do 

kontextu československých dějin. „Studie Jiřího Buriana Historie pražského metra zcela 

splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Její obsah svědčí o mimořádném zaujetí 

studenta i o nemalých znalostech, které o tomto tématu získal.“22 Toto hodnocení jsem získal 

od Prof. PhDr. Jana Županiče, Ph.D. v rámci zasazení tématu do předmětu Regionální 

historie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a proto si myslím, že mohu svou 

předchozí práci použít jako jeden z relevantních textových zdrojů. Samozřejmostí je, že 

všechny původní teze jsou řádně ocitovány. 

1.2 Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy 

„I když to třeba z venku působí, že jako obecně máme obraz, že tu sedíme, prostě pavučiny 

na hlavě a prostě čekáme až někdo zavolá a nebo prostě vznese nějakej požadavek, ale to 

tak asi je standard u těch archivních institucí.“23  

Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy (DP) je instituce veřejná a dostupná po telefonické 

dohodě s vedoucím archivu Mgr. Pavlem Fojtíkem nebo Ing. Robertem Marou. Spisy 

uložené v archivu jsou široké spektrum všeho, co souvisí s mětskou hromadnou dopravou 

v Praze a jsou zde skvěle seřazené archiválie již od roku 1897, který se považuje za počátek 

dopravního podniku(ů) v Praze.24 „Kromě badatelny je v archivu několik spisoven, kam se 

ukládají věci podle spisového řádu, tj. podle různých právních předpisů na dobu určitou. 

Dále tři specializované místnosti, kde je teplota stabilně udržována mezi šestnácti a 

sedmnácti stupni Celsia.“25 Vyhledat zde lze takřka vše v tématickém okruhu pražského 

metra. Od technických výkresů, přes obecnou dokumentaci až po korespondenci mezi 

                                                 
22 ŽUPANIČ, Jan. Posudek vedoucího bakalářské práce. Praha, 2010. 
23 Rozhovor vedený s Robertem Marou vedl Jiří Burian 10.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
24 1. září 1897 – Kancelář městských elektrických podniků (vznik právní subjektivity) 
25 DP Kontakt: Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. 2012, 17(3). 
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jednotlivými institucemi a dodavateli, dnes bychom mohli říci v rámci koncernu. V současné 

podobě je archiv otevřen od roku 1997 a stále investuje do svého rozvoje. Celá koncepce 

archivu Dopravního podniku je podle mého utvořena a vedena velice dobře, zejména 

v jednoduché přístupnosti pro veřejnost, především avšak díky osobnímu přístupu všech 

zaměstnanců, kteří jsou velmi nápomocni u jakékoliv záležitosti. 

1.3 Muzeum městské hromadné dopravy v Praze 

Považuji za důležité využít muzeum, protože uchovávání a ctění historie pražské hromadné 

dopravy doprovází celý příběh dopravy v metropoli jako živý důkaz společenského zájmu. 

Již od 20. let 20. století byly vypravovány historické vozy k  různým významným jubilejním 

událostem. První jubilejní jízda se konala dne 28. září 1925 u příležitosti padesátého výročí 

zahájení provozu pražské koňky. Po mnoha provizorních řešeních na uchovávání 

historických vozů, jízdenek a plánů a dalších „relikvií“ bylo v květnu 1993 otevřeno 

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze Střešovicích v bývalé tramvajové vozovně 

postavené již v roce 1909. „Pro návštěvníky je zde připravena ojedinělá sbírka, čítající na 

pět desítek historických vozidel a mnoho dalších unikátních exponátů, jako modelů, 

fotografií, historických dokumentů, historických jízdenek či plánků městské hromadné 

dopravy.“26 Pro veřejnost je zde vystaven pouze zlomek důležitých exponátů ve spolupráci 

mezi muzeem a archivem pečlivě vybraných pro „oko veřejnosti“, jak by řekl Pavel Fojtík. 

Exponáty metra jsou tu dva: jeden funkční, avšak v neveřejné části muzea a jeden unikátní 

exponát k zhlédnutí – model nedochovaného prototypu československé výroby Tatra R1. 

1.4 Informační centra Dopravního podniku 

Existuje celkem devět informačních center dopravního podniku. Důvod, proč jej sem řadím 

jako další náležitý zdroj je, že se jedná o prodejní místa Dopravního podniku a tak zde 

nalezneme mimo jiné knižní publikace o historii městské hromadné dopravy v Praze i její 

současnosti, které ovšem  nelze koupit na jiných místech. Mou nově pořízenou knihou se tak 

stala brožura Slang pražských dopraváků. 

                                                 
26 Prague City line. Prague City Line - Poznej Prahu sám [online]. Praha: Rozvoj cestovního ruchu o.s., 2018 

[cit. 2018-04-29]. Dostupné z: http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/muzeum-mhd-mestske-

hromadne-dopravy 
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1.5 Digitální svět 

1.5.1 Internet 

Internet je všeobecně dostupná platforma pro všechny na celé planetě. Je to médium, které 

nám otevírá na jedno kliknutí takřka celý svět. Je zde vše, na co si člověk vzpomene, a to 

většinou zdarma. Každý zde může zcela svobodně vyjádřit svoje názory, hovoříme-li o 

„svobodné“ části světa, a zároveň přispívat do jednotlivého obsahu ať už na webových 

stránkách nebo na stále oblíbenějších sociálních sítích. 

Z tohoto důvodu je zcela snadné najít informace, materiály, složky dokumentů, 

naskenované archiválie, videa či fotografie o pražském metru. Pro představu: při zadání 

hesla „pražské metro“ v českém jazyce do největšího vyhledávače světa Google nám tato 

stránka zobrazí okolo jednoho milionu osmiset tisíc výsledků za 0,6 sekundy.27 Většina 

výsledků hledání ale není bohužel vůbec relevantní. Buď je to dáno  tím, že obsah dané 

webové stránky je zkopírovaný odjinud, obsahuje věcné chyby, nebo nenabízí žádnou 

ucelenou či hodnotnou informaci. Celkově lze říci, že internet je velice pohodlný nástroj pro 

získávání informací, ale není vždy zcela spolehlivý, zejména co do hodnoty informací a také 

mnohdy anonymní zdroj dat není přesvědčivý. Jako výhodu vidím zejména možnost získávat 

z internetu ta nejaktuálnější data, ktera mohou plynout na celosvětovou síť prakticky 

v reálném čase.  

Pro tuto diplomovou práci jsem jako možný pramen vybral internetové stránky, které 

se věnují pražskému metru delší dobu, mají jistou historii a zároveň jsou buď pod patronátem 

nějaké instituce, či jsou všeobecně vnímané jako věrohodný zdroj. Z tohoto pohledu dělím 

následně internetové zdroje na oficiální a neoficiální webové stránky. Za oficiální považuji 

stránky Dopravního podniku hlavního města Prahy a Metropraha.eu. Ostatní stránky o 

Pražském metru nejsou pod patronátem žádného podniku, firmy, či instituce a považuji je 

tedy za neoficiální, mnohdy lze ale opravdu použít termín „fanouškovské“: Metroweb.cz, 

Metro.zarohem.cz, prazske-metro.cz, mhd86.cz; V metodologické části přibližím také, 

jakým způsobem hrají tyto stránky pro výzkum relativně významnou roli. 

Ostatní internetové stránky a obsahy se generovaly takřka přirozeně „pod 

rukama“ při potřebě získání dodatečných informací o jednotlivých subfenoménech nebo 

                                                 
27 Výsledky vyhledávání www.google.cz;  

http://www.google.cz/
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dohledání a ověření určitých termínů. A speciálně také pro potřebu mít co nejaktuálnější 

fakta.  

1.5.2 Televizní dokumenty 

Televizní dokumentární pořady a příspěvky o pražském metru se začínají objevovat v 

podstatě ve stejný čas, kdy byla zahájena stavba pražského metra. V těchto dokumentárních 

materiálech z let před rokem 1989 je na metro nahlíženo, velmi podobně jako v literatuře, 

jako na socialistický symbol, vrchol technického pokroku a cosi, co daleko přesahuje rámec 

svého základního poslání. Na druhou stranu věřím, že i přesto, že Praha byla v roce 1974 až 

třiačtyřicátým městem se svojí vlastní podzemní dráhou, z technického a architektonického 

hlediska je neoddiskutovatelné, že se jedná o jeden z největších a nejvýraznějších 

městotvorných prvků a přirozeně tedy mohlo být využito pro „něco více“. Právě pro 

propagandu bývalého režimu spjatého se Sovětským svazem. 

V dokumentárních filmech bych tedy vlivu socialismu na zkreslení významu pro 

společnost nedával tak velkou váhu. Rozdělil bych druh televizních dokumentů spíše 

disciplinárně. Za prvé podle toho, zda plnily roli informativní, či dokonce instruktážní. 

Informativní funkci bychom mohli nalézt v rámci pořadu Československé televize Pražská 

kronika, později Aktuální kamera a samozřejmě několik samostatných reportáží nebo 

dokonce jednotlivých instruktáží 28 , které například ukazují, jak zacházet s dětským 

kočárkem na eskalátorech či doporučení, jak se zachovat při pádu člověka do kolejiště.  

Jedním z významých režisérů – dokumentaristů byl Martin Hoffmeister, který stál za 

zhotovením několika dalších pásek o stavbě metra. Milimetry v metru (1977), Tunely do 

pozítří (1978), Geodetické metody v metru (1978) i jako nový fenomén Pražské metro 

(1981), poté i střihový film s dotáčkami Pražské metro (1981). Zmiňme zde i dalšího režiséra 

Jiřího Řehořka, který natočil naučněbudovatelskou dokumentární trilogii: Pražské metro 

zahajuje (1982), Pražské metro pokračuje (1984), Pražské metro včera dnes a zítra (1985). 

Zejména v dnešní době je k dispozici několik pořadů publicistických, populárně-

naučných, které metro již definují jako samostatný společenský fenomén, který si žije 

vlastním životem. Zmiňuji zde například pořad Retro České televize vysílaný od roku 2008. 

„Tvůrci pořadu si vzali za cíl představit divákům České televize fenomény naší nedávné 

všední minulosti. Tématem cyklu, který připravuje redakce zpravodajství, se tak stanou 

                                                 
28 Dostupné z: Digitální archiv České televize 
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především fenomény a předměty, které nás v této době chtě nechtě ovlivňovaly – od užitných 

a spotřebních materiálů po aktivity a způsob života běžných lidí. Není to nostalgie, ale 

reflexe, která nám stále chybí, soudí autorský tým. Naše ambice je zkoumat předměty, reálie 

a fenomény období let 1950 až 1989 – chceme ukázat, co nás obklopovalo v každodenním 

životě, vysvětlit proč a najít paralely ze začátku 21.  století.“29 

Dále bych zmínil i krátkometrážní publicistický, avšak informačně velice povrchní 

pořad Slavné dny. „Reportáže o milnících lidské historie. Dny, které změnily tvář tohoto 

světa.“30 Mezi domácí milníky zde patří i 9. květen 1974. A vzhledem k tomu, že metro je 

především technickou památkou, objevilo se i v pořadu České televize Zašlapané projekty. 

1.5.3 Filmy 

O pražském metru samotném byly natočeny dlouhometrážní filmy z doby před rokem 1989: 

Lidé z Metra a Píseň o Stromu a růži. Zápletka se točí právě okolo tohoto dopravního 

prostředku či jeho budování. Pro výzkumný záměr takřka ideální začátek pátrání. Tyto filmy 

z let 1974 respektive 1978, nebojím se nazvat propagandistické, byly natočeny s jasným 

tendenčním záměrem o glorifikaci hrdinů socialistické práce, oslavu výsledku 

československo-sovětské spolupráce a metro zde obrazem těchto cílů „hraje hlavní roli“. 

Navíc, pokud se na filmy dívám z dnešního pohledu a snažím se vyhnout myšlence, 

že se jedná o film z „jiné doby“ a pro „jiné účely“, nemůžu se ubránit lehkému úsměvu nad 

špatným uměleckým zpracováním, což ještě podtrhuje význam, pro který tyto snímky byly 

pořízeny. Ostatně slova současného distributora tohoto filmů mluví bez metafor. Lidé z 

Metra „Trojice banálních, námětově i realizačně rozpačitých povídek se odehrává kolem 

výstavby pražského metra a svým budovatelským laděním spadá do okruhu typicky 

normalizačních látek, jimiž si někdejší příslušníci nové vlny museli vykupovat svou 

"pomýlenost". Velice mělce zachycuje privátní osudy lidí na pozadí velké stavby, ať již je to 

milenecká dvojice zvažující pokračování svého vztahu, zlepšovatelský nápad, který pomůže 

dohnat zpoždění, nebo nález středověkých mincí. Režisér Jaromil Jireš těmito třemi 

historkami z budování první linky pražského metra splnil povinné normalizační pokání.“31 

                                                 
29 Česká televize. 1996-2012. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/2234-poslani-aautori-

poradu/ (cit. 22.4.2018) 
30 Slavné dny [online]. Praha 5: Seznam.cz, 2018 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

https://www.stream.cz/porady/slavnedny 
31 Lidé z Metra. Česko-slovenská filmová databáze [online]. Praha: POMO Media Group, 2018 [cit. 2018-04-

20]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/4838-lide-z-metra/prehled/ 
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Dodal bych ještě, že tento film měl premiéru v československých kinech týden po začátku 

provozu pražského metra. 17. května 1974. 

O druhém filmu Píseň o stromu a růži bychom na první pohled neřekli, že má něco 

společného právě s metrem, avšak možná ještě více ukazuje na stavbě prvního úseku trasy 

A na příklad československo-sovětského přátelství. „Utužovat družbu mezi bratrským 

ruským a českým lidem bylo za minulého režimu zapotřebí stále. Proto také uvědomělý 

sovětský inženýr spojil svůj osud s českým prostředím hned dvakrát – poprvé sem přijel jako 

nadšeně vítaný voják osvoboditel, podruhé pak jako uznávaný a vážený odborník pro 

hloubení tunelů metra. Pokaždé jej dojalo, jak byl srdečně vítán... Avšak ani Vjačeslav 

Tichonov v hlavní roli nedokázal svému hrdinovi vtisknout potřebné charisma. Film samotný 

pak sklouzává k naivnímu ochotničení, z něhož čpí jedině ideologická dikce.“32 Ačkoliv se 

snažím být vždy objektivně kritický, s výroky na adresu filmů v tomto případě souhlasím, 

přesto, že jsem filmy zhlédl za účelem podívat se na pražské metro okem filmařů a při 

sledování filmu jsem se nezávisle soustředil na možnost získání nějaké inspirace a nápadů 

pro výzkum této diplomové práce. „Dobová publicistická charakteristika prorážky tunelu 

dost názorně naznačuje, že zpráva o úspěších techniky v podzemí zápasí s nedostatečnými 

možnostmi patetizace,“33 čímž se vůči tomuto filmu vymezuje Vladimír Macura. 

Existuje další řada filmů, kde se nám pražské metro ukazuje jako kulisa pro různorodé 

záměry filmařů, ať už od nás, či ze zahraničí, ale již nemají cíl stavět metro prvoplánově do 

popředí zájmu celého scénáře. Využívají metro jako filmařskou kulisu pro umělecké 

ztvárnění a dotvoření celého děje, vyjádření emocí nebo empatií k divákovi. „Metro 

rozehrává napětí opozic nahoře a dole“ 34  Například ve filmu Láska z Pasáže (1985) 

podzemní prostory stanic a vlaků hrají na melancholickou strunu, ukazují metro a dotváří 

celkový dojem smutného příběhu.  

V oskarovém filmu Kolja z roku 1996 se naopak pražské metro vyjevuje jako prvek, 

který dle mého názoru poskytuje empatický obraz divákovi, protože ztratit se v metru jako 

dítě, může všem připadat jako velice reálné a představitelné. Stanici Moskevská (dnešní 

stanici Anděl) nevyužil jako kulisu pouze Jan Svěrák s Koljou, ale také Ridley Scott při 

                                                 
32 Lidé z Metra. Česko-slovenská filmová databáze [online]. Praha: POMO Media Group, 2018 [cit. 2018-04-

20]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/8024-pisen-o-stromu-a-ruzi/ 
33 MACURA, Vladimír, Karel KOUBA, Vit SCHMARC a Petr ŠÁMAL. Šťastný věk: a jiné studie o 

socialistické kultuře. Praha: Academia, 2008, str. 200 
34 MACURA, Vladimír, Karel KOUBA, Vit SCHMARC a Petr ŠÁMAL. Šťastný věk: a jiné studie o 

socialistické kultuře. Praha: Academia, 2008, str. 196 
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natáčení svého thrilleru Child 44 (2015) zasazeného do Moskvy padesátých let dvacátého 

století.  

Natáčení v pražském metru je navíc i dnes celkem obvyklé. Za poslední roky se v 

pražském metru natáčely zejména české filmy ze současnosti, jako například Gympl, 

Nevlastní bratr, Venkovský učitel, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště nebo Román pro 

ženy. Filmy se točily ve stanicích Florenc, Staroměstská, Háje a Chodov, a to vždy přes 

noc.35 

Zmínit zde musím i seriál Vyprávěj (2009–2014), kde jsou v celém seriálu osoby 

zasazeny zcela přirozeně do dobových reálií a událost otevření první trasy je zde postavena 

na roveň ostatních důležitých milníků šedesátých až osmdesátých let. „Historická událost je 

do příběhu zakomponována nenásilně a navíc připomenuta pomocí vložených dobových 

filmů, ale také díky kostýmům a rekvizitám, které si z té doby mnozí ještě pamatujeme...“36 

Dnes nehovoříme o hraných filmech s tématikou metra jako ideologicky či 

symbolicky ztvárněných, ale přesto je metro evidentně dobrým zdrojem inspirace pro 

filmaře i nadále. 

  

                                                 
35 Informace z: Tiskové oddělení dopravního podniku hl. města Prahy 
36 O seriálu vyprávěj [online]. Praha: Česká televize, 2012 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/o-serialu/ 
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2. Metodologická část 

Na začátku metodologické části bych rád zopakoval, že celá tato práce je formálně členěna 

na kapitoly, ale z pohledu samotné osobní interpretace není striktně oddělena na popisné a 

analytické části, ale určité náznaky výstupů pro odpovězení otázky „Proč fenomén“ jsou 

patrné již v pramenné a historické části studie. Zároveň nám celá práce komplexně ukazuje, 

jak lidé metro vnímají. 

Pro hodnotný výsledek diplomové práce se pak dle mého názoru hodí následující 

metodologické a empirické postupy. Z největší části používám výzkumy kvalitativního rázu. 

Komparaci, odkazování na relevantní zdroje, dokazování či vyvracení různých tvrzení, 

orální historii, která se u některých narátorů stala pouze polostrukturovaným rozhovorem, 

ale i vlastní myšlenky a názory, které se snaží být co nejpřesnějším postřehnutím všech 

okolností.. Funguje zde tradiční paradox „vím, že nic nevím“, protože čím jsem se do látky 

více ponořil, tím více jsem zjišťoval, kolik témat a otázek bych mohl teoreticky ještě pokrýt. 

Lehce také celou práci dokreslují různé situace s čísly a statistikami. Pro správnou pozdější 

využitelnost a hodnotnost všech poznatků v celém tématu se snažím postupovat 

interdisciplinárně. Všechny tyto postupy jsou odlišeny a jednotlivě použity v empirické části, 

kde jsou vždy strukturně rozlišeny a zároveň by mělo být jasné na první pohled, která metoda 

byla použita a z jakého důvodu. 

Strategie samotného výzkumu je nejprve odkrýt co možná nejširší spektrum zdrojů a 

pramenů, mezi které můžeme počítat všechna média a instituce již zmíněné a detailně 

rozebrané v předchozí teoretické části. Jak jsem se již zmínil a později pokusil popsat, za 

každých okolností bylo nutné se zaměřit jen na to podstatné. To znamená diplomová práce 

je jen výtah toho, co může být přínosem, co je relevantní a co nejvíce vyhovuje zadání. 

Vlastní myšlenky, které jsou podložené konkrétním studiem, samotným výzkumem 

a také empirickou i obecnou životní a studijní zkušeností považuji za důležité. V první řadě 

v interpretaci výstupů. „Neexistuje žádný význam před interpretací, tj. význam života 

neexistuje nezávisle na příběhu, který je o něm vyprávěn.“37 Zde současně spatřuji největší 

výzvu zbavit se osidel svého „pohledu na svět“. Již jsem to naznačil v ůvodu, že můj výběr 

tohoto tématu není náhodný, ani zadaný „ad hoc“. Sám jsem do jisté míry fanouškem pražské 

                                                 
37 ČERMÁK, Ivo a Michal MIOVSKÝ, ed. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího 

tisíciletí: sborník z konference. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002. Metodologie. 
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hromadné dopravy, metra zejména. A i přesto, že nejsem nikterak aktivním fanouškem38, 

mám k metru vesměs jen pozitivní přístup. Toto vidím v kontextu způsobu psaní jako 

racionální výhodu, protože takto mohu tématu přispět s velkým entuziasmem. Přesto, nebo 

právě proto, že v podstatě každý historik přistupuje ke svému tématu s jistou dávkou 

pozitivního zájmu, je prvním krokem k větší míře objektivní kritiky si tento status posuzující 

osoby uvědomit. „Historikův pohled je jen jedním z možných, a jakkoliv je najedné straně 

zostřen jeho odbornou erudicí a zkušeností, je na druhé straně právě těmito faktory do jisté 

míry limitován.“39 

Celé interpretační a analytické pasáže jsou v průběhu zpracování textu komparovány 

s jednotlivými zdroji, materiály a myšlenkami narátorů, které nám umožňují porovnávat a 

ucelovat teze nejen jednotlivých etap vnímání pražského metra ve společenské rovině, ale 

také objektivitu, či neobjektivitu jednotlivých konkrétních zmínek a zpráv o pražském metru. 

„Tak řada zahraničních, v evropském prostředí například německých historiků, zdůrazňuje, 

že cílem historikovy práce by mělo být dosažení tzv. ´kontrolovaného chápání´ či pochopení 

sledované události či příběhu, (kontrolliertes Verstehen), jež spojuje intuitivní a 

systematické prvky v badatelově přístupu.“40 

V neposlední řadě bych byl rád, pokud by zde celá popsaná a využitá metodologie 

posloužila pro případné další diplomanty jako příklad osobně zpracované metodiky při 

rozboru, postupu a výzkumu nějakého dalšího, nejen dopravně laděného tématu. Dále věřím, 

že může posloužit i všem historikům zkoumající soudobé dějiny, kteří zde naleznou dobré 

nápady a klady ve zpracování. Nebojím se zde zveřejnit různé zajímavosti v průběhu 

výzkumu a samozřejmě také chyby, kterých jsem se dopustil a které mohou další akademici 

reflektovat pro svůj vlastní historiografický přístup. 

Hodí se zde ještě zmínit filozofickou definici pojmu fenomén „Fenomén [řec. 

Fainomenon – to co se jeví], ve smyslu řecké antiky - to, co se samo ukazuje“41 a zároveň 

jeho lingvistickou transformaci pro použití ve smyslu, v jakém je užitý v této práci. Má 

definice slova fenomén pro tuto práci je tedy bezprostředně stanovena takto: Fenomén je 

něco pozoruhodného, mimořádného. Nezávisle a podvědomě fascinující jev, přesahující 

                                                 
38 Popis „Aktivního fanouškovství“ je popsáno v části Šotouši a Fanklub. 
39 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2., 

přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Orální 

historie a soudobé dějiny. 
40 VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

2004. Hlasy minulosti. str. 95 
41 BAKEŠOVÁ, Alena. Filosofický slovník. V Praze: Knižní klub, 2009. Universum (Knižní klub).  
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formou a obsahem svou místní příslušnost a rozdílné generace. Toto by zároveň mělo 

vyvrátit námitku, že metro nemusí být fenoménem pro všechny. Záleží ovšem i na 

perspektivě vnímání. „A tak jako je nálada člověka složitě uchopitelná, je i naladění místa 

velice komplikovaný fenomén. Naladění místa utváří jeho hmotné uspořádání a dané 

světelné podmínky atd. spolu s významy, kterými jej lidé naplňují.“42 

2.1 Kvalitativní výzkum 

„Kvalitativní výzkum je procesem dotazování směřující k porozumění. Je založený na 

výrazné metodologické tradici dotazování, explorující sociální problém nebo problém 

jedince. Výzkumník buduje komplexní, holistický obraz, analyzuje slova i rozsáhlejší 

verbální i neverbální významové jednotky, zachycuje podrobné názory informantů a provádí 

studii v přirozených podmínkách.“43 

Na základě zvoleného tématu a cíle, který jsem si vytyčil, bylo nutné zvolit pro toto 

konkrétní bádání kvalitativní přístup. I přesto, že jsem si původně pohrával s myšlenkou, že 

bych k tomuto výzkumu mohl přispět také některou z kvantitativních metod, od tohoto 

nápadu jsem upustil.  

Důvody byly dva. Jednak jsem přemýšlel o kvalitě diplomové práce a zda by takto 

rozsáhlé téma bylo možné pokrýt v jedné jediné studii za pomoci více obecných vědeckých 

metod a zda by výsledek bádání dosáhl konkrétní, hmatatelné hodnoty. A jednak, zda by 

bylo možné odpovědět na otázky „jak vnímáme metro a proč je fenoménem“ pomocí 

kvantitativní metody, například statistiky vyplývající z anonymního dotazníku poslaného 

několika desítkám či stovkám respondentů. Pokud pominu užití kvantitativních metod 

v rámci výzkumů samotného dopravního podniku, dalo by se teoreticky uvažovat o anketě, 

která by nám ale spíše mohla odpovědět například na otázku, zda je oblíbenější metro, 

tramvaje, či autobusy. To si ale nyní neodvažuji více rozebírat. Pokud v některých 

částech této práce přesto zmiňuji čísla i statistiky, jedná se o dokreslení daného období, 

konkrétní situace nebo pohledu na téma. Tato data jsou čerpána z jiných nezávislých zdrojů, 

nikoliv z mého samostatného průzkumu. 

                                                 
42 SOUKUPOVÁ, Blanka, ed. Úvod do urbánní antropologie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, 2012. 
43 ČERMÁK, Ivo a Michal MIOVSKÝ, ed. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího 

tisíciletí: sborník z konference. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002. Metodologie. 
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Ještě bych rád zmínil další můj záměr, a to srovnat vhodně fenomén pražského metra 

s nějakým jiným, tématicky nesouvisejicím fenoménem. Takové srovnání by však bylo 

velice složité, časově nákladné a objemné a předpokládám, že by vyžadovalo samotné 

studium nehistorického rázu, a tak se při použití komparace pohybuji tématicky pouze 

v oblasti dopravní, simultálně se získanými znalostmi politickým, historickými a 

společenskými. 

2.2 Koncepce diplomové práce 

Na tomto místě bych rád popsal, jakým způsobem jsem od prvopočátku stavěl celou kostru 

diplomové práce, která by měla především podporovat cestu k závěrečnému cíli - odpovědět 

na otázky „Proč je metro fenomén a jak ho lidé vnímají“. 

Abych byl v mém bádání úspěšný, stanovil jsem si jasný plán. Nápad na tento plán 

vychází  paradoxně i z mého zaměstnání, kde částečně řídím nové edukativní projekty pro 

nadnárodní společnost. Ostatně i inspirace pro mapový přehled výběru pramenů a selekce 

narátorů pochází z mého „backgroundu“ projektového manažera. Od začátku se tedy snažím, 

abych byl co nejvíce efektivní, přesný a také inovativní, jelikož si myslím, že je cenné přinést 

nejen do dopravního tématu, ale i do zpracování diplomové studie něco zcela nového a 

neotřelého. Schéma diplomové práce vychází z počáteční myšlenky, že celá studie by měla 

postupně odpovědět na otevřené otázky co? (prameny a historie), jak? (metodologie) a proč? 

(empirická část). 

Celá práce vznikala podobně, jako byly budovány úseky pražského metra. 

Systematicky a přesto jsem měl něco hotové dříve, něco později, někde jsem musel 

opravovat gramatiku a sémantiku, napojovat jednotlivé úseky, vracet se neustále na začátek 

cesty a na konci také vše ještě několikrát zkontrolovat, ověřit funkčnost a návaznost. 

Postup organizace této diplomové práce bych tedy rozdělil systematicky na 3 období, 

na začátku kterých jsem si stanovil jasný dílčí cíl, obsahové pokrytí a časovou osu.  

První fáze pro mě znamenala zakomponování mých vlastních osobních myšlenek, které jsem 

uvedl již v úvodu, do struktury diplomové práce. Jinými slovy jsem potřeboval zachytit mé 

neuspořádané myšlenky na papír a společně se studiem, konzultacemi s kolegy ze stejného 

oboru a docentem Pavlem Mückem jsem si postupně vytvořil osnovu pro vypracování, která 

měla dvě dimenze. Tématickou a obsahovou. Bylo nutné zvolit a vybrat nejen relevantní 

témata, která podtrhnou podstatu výzkumu, ale také vhodně popřemýšlet o obsahu, který 
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bude mít „hlavu a patu“ a bude schopen srozumitelně odpovědět na jednotlivé otázky. Ještě 

před samotným „zasednutím za psací stůl“ jsem si udělal podrobnou revizi mé vlastní 

knihovny, bakalářské práce a ostatních příspěvků, které jsem v rámci dvouletého 

magisterského studia o metru napsal.44 

Druhá fáze začíná samotným konsolidováním myšlenek a jejich zařazením 

k tématům osnovy, následované shromažďováním pramenů, kontaktováním 

potencionálních narátorů a rešerší literatury. U prvního bodu bylo nejpodstatnější zbavit se 

osobního pohledu na věc a snažit se vstřebávat i ostatní možné perspektivy. Při 

shromažďování  pramenů jsem postupoval deduktivně od obecného ke konkrétnímu. Využil 

jsem proto nejprve cesty, která znamenala zmapování a oslovení institucí, které jsem popsal 

v části prameny, a teprve poté jsem se snažil získat detailní informace a především potřebné 

materiály vyskytující se uvnitř dané instituce. Zmíněná konsolidace všech materiálů v tento 

okamžik znamenala v podstatě výběr toho, co se k tématu hodí a vytvoření tenké červené 

nitě, která se stala základním vodítkem pro další postup. Právě tyto stěžejní tituly jsou 

uvedeny a částečně rešeršovány v části Prameny. 

Ruku v ruce s tímto postupem se mi přirozeně dostávalo kontaktů na možné narátory, 

kteří by poskytli hodnotné svědectví na „metro“ téma. Protože se jedná o specifickou a 

náročnou metodu, kde se pracuje individuálně s každým jedincem zvlášť, věřím, že si 

zaslouží svou vlastní kapitolu k popsání. (2.5 Orální historie) 

V okamžiku, kdy jsem vše měl rozmyšleno a „načrtnuto na papíře“, jsem znovu 

kontaktoval svého vedoucího práce, docenta Pavla Mückeho s žádostí o konzultaci před 

samotným začátkem textové kompozice. „Konečně se pouštím do psaní samotného a rád 

bych s Vámi zkonzultoval další směr diplomové práce.“45 Připraveno tedy bylo: 

 podrobná osnova i s předpokladem obsahu pro každou kapitolu 

 potřebná literatura – tématická i metodická 

 strukturu a formát rozhovorů včetně konkrétních otázek pro samotný výzkum 

 předběžný pozitivní souhlas několika narátorů. 

 schůzka v Archivu Dopravního podniku a v Muzeu dopravního podniku. 

 úvod s definováním cíle diplomové práce 

                                                 
44 Kontrolovaná četba: Štastný věk. Úvod do studia soudobých dějin: Komentovaná bibliografie Fenomén 

pražského metra. Hospodářské a sociální dějiny: Kontextualizace výstavby pražského metra v 60. A 70. 

Letech. 
45 E-mailová korespondence s Pavlem Muckem [online], 12. 3. 2018, mucke@usd.cas.cz. 
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 zjištěné ostatní formální náležitosti. 

Třetí fáze obsahuje vesměs pět formálních částí. Schůzky s narátory, interpretace pramenů 

a rozhovorů, verifikace poznaného a vyjádření získáných znalostí v podobě psaní samotného 

textu této diplomové práce, revize napsaného a případné doplnění chybějících informací 

nebo naopak vymazání irelevantních. Z pohledu času vyžadovala nejdelší zpracování část 

empirická, kam všechny informace vyúsťují. Protože empirická část je zároveň i 

nejdůležitější částí celé práce, první otázka, která mě napadla při sestavování empirické části 

(způsobu výzkumu) o fenoménu pražského metra je, podle jakých kritérií můžeme tuto 

„veličinu“ hodnotit. Proto je tato část rozdělena na jednotlivé subkapitoly, které nahlížejí na 

zkoumané téma z více pohledů. Jsou také více podrobné ve výčtu informací ke konkrétní 

záležitosti a více osobní v jejich analýze a interpretaci. 

2.3 Využití literatury 

Jak jsem již zmínil, pokud hledáte knihy, najdete je v Národní knihovně. Velmi 

rozsáhlý katalog a také důvěra v tuto instituci mi umožnily zažádat si o rozsáhlou rešerši 

knih a časopisů s dvěma hlavními pojmy pro vyhledávání: „pražské metro“ a „fenomén 

metro“ se kterými mi velmi pomohla paní Jaroslava Sedláčková z oddělení referenčních a 

meziknihovních služeb. Tato rešerše sloužila jako základ pro lepší orientaci v literatuře a 

jako sumář, ke kterému jsem se v průběhu aktivního získávání informací mohl obrátit a 

pracovat tak s literaturou systematicky. 

Celkem se jedná o záznamy vybrané z elektronického katalogu, katalogy a databáze, 

NKC – knihy a ANL – články, dále z plnotextové databáze Anopress (licencovaný zdroj) a 

z Národní digitální knihovny, systém Kramerius. Celkově se jedná o více než 150 záznamů. 

Protože ne všechny tituly byly na první pohled využitelné pro můj výzkum, bylo nutné 

je řádně zhodnotit a porovnat s těmi, které jsem a) využil v bakalářské práci, b) osobně je 

vlastním c) jsou nově vydané d) doporučené narátory e) dostupné jen v elektronické podobě. 

Podobný postup mě potkal při zpracovávání novinových článků se zmínkou o 

pražském metru, kterých je podstatně více a jedná se o zdroj velmi roztříštěný s mnohdy 

velmi nápadným novinářským nádechem (bez ohledu na dobu vydání). Zde jsem je rozšířeně 

selektoval dle otázek a) jak moc jsou relevantní k mému tématu? b) nejde jen o duplicitní či 

opakující se informaci? c) do jaké míry bylo „gró“ článků poplatné době respektive svému 

mateřskému vydavateli? d) jak velkou historickou hodnotu mají?. Například za významné 
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články jsou považovány ty v Muzeu MHD, které byly záměrně vyselektovány k dotvoření 

návštěvnicky přívětivé vizualizace historie o metru. Doslova perfektní zpracování 

novinových článků jsem nalezl v Archivu DP, kde jsem se mohl probírat v badatelně defakto 

všemi novinovými články o metru, strukturovaně seřazených v archivních knihách podle 

roku vydání. Byly zde k nalezení i zahraniční články informující o pražském metru, ruské, 

německé, polské, které bych zde neměl opomenout zmínit.  

Fakt, že se zde vytváří digitální badatelna, kde budou všechny články postupně 

„uploadovány“ do počítače a fulltextově vyhledavatelné, mě naplňuje  optimismem, že 

některé instituce jsou schopné skloubit papírový a digitální svět ku prospěchu všech 

výzkumníků. Tato část mého výzkumu zapadá do první etapy výstavby diplomové práce, 

jak jsem uvedl na začátku metodologické části. 

Teprve po řádné selekci, označení a validaci dat vyplnylo, které informace a jak budu 

moci použít pro empirickou část. Následným studiem jednotlivých knih, článků a 

akademických prací, kde jsem byl nucen i přes můj obecný zájem, být stále soustředěný na 

získání odpovědi na hlavní otázky výzkumu se mi podařilo vybrat takové myšlenky, teze a 

důkazy, které jsou vypsány a zakomponovány v různých kapitolách empirické části. Mimo 

jiné tyto citace slouží velice dobře i komparačně a verifikačně k informacím získaným 

z ostatních narativních pramenů. 

2.4 Využití internetu 

Důležité zde bylo pohlížet na výběr online zdrojů trochu jinak, než když jsem hledal 

informace k bakalářské práci. Hlavním důvodem je, že jsem nehledal základní data a fakta 

pro chronologický přehled, ale v rámci kvalitativního výzkumu pro téma mé diplomové 

práce byly relevantnější otázky „proč a kdo“, nikoliv „kde a kdy“.  

Proto jsem pro účely této diplomové práce  využil i neoficiální weby o pražském 

metru, které jsem zmínil v části rozebírající prameny. Po prostudování těchto stránek bylo 

zřejmé, že je lze využít optimálně jako tzv. narativní prameny, které vznikly ze subjektivní 

a prosté příčiny: zájem o metro nebo městskou hromadnou dopravu obecně. Hodnota 

neověřených informací může být v obecné rovině často zavádějící a kontraproduktivní, ale 

v rámci získávání dat pro tuto konkrétní práci je průzkum těchto stránek více než přínosný. 

„Metroweb ale i lidé co mají blízko k metru hledají jakékoliv fotografie, které zaznamenávají 

provoz metra v letech 1974 až cca. 1995. Prosíme o fotografie vagonů, souprav ve stanicích, 
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souprav v depech (samotné stanice metra a stavebních prvky neposílejte). Dále se hledají 

fotky přetahů vagonů 81-71 a Ečs na cestě z Ruska. Je možné že, někdo z Vás fotil vozy metra 

jak jedou pod Tatrami. Někdy jsme poměrně překvapení co pěkného se ve Vašich archívech 

najde.“46 Lidé sdělují na na těchto stránkách svá svědectví dobrovolně. Navíc právě tyto „na 

koleni“ tvořené weby mi pomohly k získání výborných kontaktů na lidi, kteří mi poskytli 

buď samotný rozhovor,  nebo mě alespoň nasměrovali na správná místa pro další bádání. 

Stránky metroweb.cz vznikly náhodou, jak mi sdělil jejich majitel Tomáš Rejdal, se kterým 

jsem také nahrál jeden rozhovor. „To jsou vlastně celý povodně, který v podstatě daly za 

vznik celýho toho webu a celý tý komunitě okolo toho posléze.“47 

Na světové síti je ostatně další nepřeberné množství osobních narativních pramenů, 

které nám poskytují dobrou hodnotu výpovědi. Mezi takové prameny osobní paměti mohou 

patřit i jednotlivé blogy a diskuzní fóra. „V podstatě, já jsem si udělal takový blog o metru.“48 

Blogy se objevují nejen na stránkách fenomenizující pražské metro. „Blog je webová 

aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Blog může 

být odborný anebo osobní. Je to takový elektronický deník, kde buď člověk vyjadřuje své 

názory, pocity nebo touhy. Psané vzpomínky jako deníky a memoáry dnes právě ustupují 

blogům.“49 

Pro ucelenost zpracování má internet funkční výhodu a tou je jednoznačně jeho 

provázanost (v řeči internetu „prolinkovanost“), kdy vám internetové stránky tvoří 

jednotlivé rozcestníky k dalším stránkám na jedno kliknutí. Na druhou stranu jsem se po 

celou dobu práce potýkal s obrovskou kvantitou „rychlokvaškových“ odkazů, a tak tedy 

mohu s klidným svědomím říci, že ač je internet opravdu neomezeně obsáhlý a rychle, stále 

dostupný, hledání spolehlivých a hodnověrných dat ve světě internetu by se dalo nazvat 

„hledáním jehly v kupce sena“.  

Dovolím si drobnou poznámku na závěr této části. Domnívám se, že díky internetu 

bohužel klesá hodnota informací. Řekl bych, že závaznost a váha informací již není na 

takové úrovni, jako byla dříve. Dnes se každý může ke všemu promptně vyjádřit a zároveň 

                                                 
46 Metroweb [online]. Praha: Tomáš Rejdal, 2002 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: www.metroweb.cz 
47 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
48 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
49 BURIAN, Jiří. Internet a narativní prameny. Praha, 2014. Seminární práce. Fakulta humanitních studií 

UK. 
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se dá lehce kopírovat, či dokonce plagiovat. Utváří se takzvaný „smog“ informací. Tento 

přístup se pak jednoduše uplatňuje na novinové články a v menší míře i na knihy. 

Novinářský styl se neustále vyvíjí, ale od začátku jsem si byl dobře vědom, že práce a 

interpretace žurnalistického světa bude velká výzva. „Yes we have to show at least the 

context, more than most journalists do that. The next generations of historians have to 

contextualize all these testimonies and to comment them. As well as we have to do it today.“50 

2.5 Orální historie 

Není zde mým záměrem popisovat tuto metodu zkoumání soudobých dějin. Spíše bych chtěl 

deklarovat, proč jsem si vybral orální historii jako jeden z možných metodologických 

postupů při psaní této práce. „Je to zaliďňování dějin. Když jsme se na hodinách dějepisu 

učili kdy, kde a co se stalo, moc jsme nevěděli, jak o těchto událostech přemýšlejí ti, kteří je 

přímo prožívají.“ 51  Právě to, jak lidé přemýšlejí a jak události související s tématem 

pražského metra prožívají „(ne)obyčejní lidé“, je velká výzva a přínos pro tuto práci – 

zejména díky lidskému faktoru, který je jedinečný a neopakovatelný.  

Proč jsem tedy naopak nepostavil celou práci pouze na orálněhistorickém dotazování? 

„So there´s a lot to be discussed about the extent to which they are really reliable. But at 

least we can say they are more accurate in their data. And the point is that oral sources do 

different work. For this reason I´m convinced that a person doing work with oral sources 

must alo look at the archives and printed sources.“52  I díky této myšlence Alessandra 

Portelliho mi připadá, že ideální historický výzkum spočívá v dokonalém vybalancování 

archivních, tištěných a orálních zdrojů. U každého jedinečného historického bádání bude 

tento ideální poměr jiný, nicméně vzhledem k tématu a dispozicím a účelu této práce je tento 

poměr nastaven dle mého nejlepšího vědomí a svědomí.  

Proto jsem také zvolil základní variantu jednoho rozhovoru s každým narátorem. 

Právě jeden rozhovor s vhodně zvolenými otázkami je dle mého názoru příhodným 

doplňkem celé práce vystihující nejen podstatu fenoménu, ale také i možný směr dalšího 

výzkumu na toto téma. Nutno zmínit, že veškeré postupy, ba přímo „tipy a triky“ jsem 

                                                 
50 Rozhovor s Alexandro von Plato. Uložen v: VANĚK, Miroslav. Around the globe: rethinking oral history 

with its protagonists. Prague: Karolinum, 2013. 
51 Vědecké interview [rozhlasový pořad]. ČRo - Leonardo, 6. 4. 2016 14:34. 
52 VANĚK, Miroslav. Around the globe: rethinking oral history with its protagonists. Prague: Karolinum, 

2013. str. 122 
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získával z knihy Třetí strana trojúhelníku, kde je vše dobře a strukturovaně vysvětleno 

přirozenou formou. 

A již při prvním setkání s narátory jsem si také zcela neočekávaně musel dělat 

poznámky, které by mi teoreticky pomohly při sestavování další práce s použitím druhých, 

návazných rozhovorů. U fenoménu pražského metra mě v rámci samotného výzkumu 

nejednou překvapilo, kolik dalších světlých míst v historii a současné oblasti městské 

hromadné dopravy zůstává. 

2.5.1 Výběr narátorů 

Výběr narátorů je zcela zásadní věc pro dosažení hodnoty výsledku, který od začátku 

zamýšlím, a proto považuji tuto část za jednu z nejkomplikovanějších v rámci celé práce. I 

když tato diplomová práce není nikterak zásadně postavěna na orálněhistorickém výzkumu, 

byla by chyba nevyužít právě této moderní a progresivní metody pro získání dalších dat pro 

dokreslení celé situace a podpoření teze společenského fenoménu pražského metra. Již od 

první myšlenky vypracování tohoto tématu, jsem počítal s narátory jako s lidskými zdroji 

pro důležité obohacení celkového výzkumu a považoval bych osobně za nefér pracovat na 

tomto tématu bez přispění a pomoci orálněhistorického sběru dat. Na druhou stranu bych 

chtěl říci, že při celkovém plánování obsahu diplomové práce jsem si uvědomil, že pokud 

bych stavěl tuto práci pouze na orálním výzkumu, zřejmě bych se nikdy nedobral 

ke konkluzi, která by mohla být ucelená a do jisté míry ukončená. 

Dokáži si již teď představit následný výzkum ohledně pražského metra založený na 

rozhovorech, primárních i sekundárních, avšak bylo by ideálnější pro tento projekt stanovit 

nějaké méně obecné téma a zúžit výběr narátorů na specifickou skupinu. Například 

strojvedoucí nebo řídicí provozu, architekti a podobně. Inspirací pro plán tohoto druhu by 

mohla být například  kniha Příběhy (ne)obyčejných profesí. „Ovšem v případě, že k možnosti 

vydělat si peníze na slušné živobytí přibyde ještě pocit naplnění či smysluplnosti práce, 

můžeme skutečně hovořit o profesích neobyčejných.“53 Z výčtu profesí by strojvedoucí metra 

mohli právem patřit do této skupiny. „Metro je v podstatě od svého založení výběrová pozice. 

Je tam v podstatě nulová fluktuace lidí.“54  

                                                 
53 VANĚK, Miroslav a Lenka KRÁTKÁ, ed. Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. 

normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2014. Orální historie a soudobé dějiny. Str. 10 
54 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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Osobním dokladem neobyčejnosti této profese je, že se z fanouška může stát zaměstnanec 

dopravního podniku, tak jako „někteří teda, že díky tomu, že potkali na metrosrazu, dejme 

tomu strojvedoucímu.“55 

Jak jsem zmínil v pramenech, jistý výzkum, který by se v tomto směru dal nazvat 

metodologicky pilotním, se již uskutečnil v roce 2007 díky Robertu Marovi. Výstup jeho 

bádání První strojvedoucí pražského metra vzpomínají je velmi dobrým vkladem pro okruh 

bádání o pražském metru. Některé odpovědi jsem si v této práci také dovolil citovat. Řekl 

bych navíc, že práce v budoucnu postavená pouze na narativním výkumu by byla zajímavá, 

neřku-li vhodná pro doplnění bibliografie k tématu pražského metra. 

Je pro mě též překvapivé, že všichni narátoři, zároveň i někteří lidé, které jsem do 

konečné „nominace“ na rozhovor nezařadil, byli sami velice zvědaví na výsledek mé práce 

a chtějí si tento počin přečíst. V archivu dopravního podniku jsem se při první návštěvě 

dozvěděl, že pražské metro z tohoto pohledu ještě nikdo nezkoumal. Stalo se pro mě tedy 

velkým vědomým závazkem, stvořit práci cennou i pro další kolegy studující fenomény či 

zaobírající se dopravou.  

Každému, komu jsem nezávazně a takzvaně „mezi řečí“ představil téma a záměr mé 

práce, mě přesvědčil, že by mohl o pražském metru něco říci. Předpokládám, že minimálně 

každý, kdo žije v Praze, má nějakou zkušenost s pražskou podzemní dráhou a existovaly by 

tedy tisíce, ba dokonce statisíce výpovědí lidí, což by mohl být nekonečný kolotoč sběru dat 

a ztrácela by se kvalita. Ostatně, jak řekl Pavel Fojtík v rozhovoru, že by dnes nemohl položit 

otázku na přednášce o metru ve škole: „Kolik z Vás již jelo metrem?“ tak, jak to udělal v roce 

1982. „Ta pravděpodobnost, že by dnes nějaký děcko nejelo metrem, Pražák, nechci říct, že 

to je nulový, stát se to může, všechno závisí na momentálních potřebách, těch cest.“56 

„Dneska bych vypadal jak idiot.“57 Proto jsem jednotlivé typy narátorů vybral již předem a 

stanovil jsem si pro orálněhistorický výzkum následující kritéria: sedmi kompletními 

rozhovory, jako optimum pro dosažení kvalitního vzorku, zasáhnout optimálně generačně a 

v rámci znalostí o metru co možná nejširší pole narátorů a zároveň přidat i někoho z hlediska 

výzkumu zajímavého. Myšlenkou bylo také vybrat diverzní skupinu narátorů. Na generační 

                                                 
55 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
56 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 
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škále mám tedy narátory mladé, aktivní nebo dokonce narozené po roce 1989, ale i 

zkušenější, starší narátory, jeden dokonce ročník 1933. Důležité bylo i moje stanovisko 

zahrnout do výzkumu osoby vysoce zainteresované do oblasti městské dopravy, pokud ne  

přímo odborníky, ale také opravdové fanoušky a dále osoby, které s metrem nemají po 

profesní, odborné či publikační stránce nic společného – můžeme-li je  tak nazvat - „lajci“. 

Vše je vizuálně znázorněno v příloze podobně jako mapa pramenů. 

Abych byl zcela upřímný, jako člověk zkušený v oblasti pracovní komunikace a 

trenér komunikačních dovedností ve firmě, zároveň ale jako nezkušený badatel v oblasti 

orální historie, jsem si ze začátku nepřipouštěl nějaké komplikace v oslovení, výběru, 

kontaktování a komunikaci s narátory, což považuji za chybu, ale štestí při mně stálo a 

nesetkal jsem se prakticky s žádnou překážkou. Naopak bych mohl říci, že již jakákoliv 

zmínka o zahrnutí dané osoby do mé diplomové práce se setkala s příznivou reakcí. Na 

druhou stranu je škoda a mohlo by být dobrým přínosem, pokud bych se setkal s nějakými 

lidmi, které téma metra vůbec nezajímá, nebo kteří zaujímají vůči metru či jeho 

komponentům zdrženlivý či negativní postoj. Například z jiných krajských měst České 

republiky. 

2.5.2 Kontaktování narátorů 

První kontakt s narátory jsem uskutečnil buď díky osobní známosti nebo pomocí emailu, kde 

jsem definoval svůj záměr. „Obracím se tedy na Vás právě v okamžik, kdy mám formálně 

vše připraveno pro psaní diplomové práce Fenomén pražského metra v kontextu 

československých dějin. … Rád bych se s Vámi v blízké době sešel a požádal Vás o určité 

názory, náměty, nápady a případně krátký rozhovor na toto téma, aby diplomová práce 

dostala co možná nejkvalitnější vstup.“ 58  Po telefonickém rozhovoru či emailové 

komunikaci následovalo domluvení schůzky, které vyhovovalo místně i časově narátorům. 

První schůzka probíhala povětšinou podle stejného scénáře. Soustředil jsem se na 

první dojem. Účelem bylo navázat důležitý bližší  vztah vhodnými úvodními „small-

talk“ frázemi a dále zvýšit důvěru nezávazným rozhovorem na téma blízké narátorovi. Pokud 

se dalo aplikovat, zjistil jsem si o narátorech předem základní informace, potažmo u 

některých i jejich vydané publikace. Cílem prvního rozhovoru bylo představit sebe, můj 

projekt (diplomovou práci), také důvod jejich kontaktování a jakým způsobem by měli právě 

oni přispět do výzkumu fenoménu pražského metra. Bylo mi také potěšením hrdě představit 
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můj obor a zastřešující instituci. Pro všechny narátory též novinku v podobě způsobu 

získávání dat pomocí orální historie. Ne, že by se snad narátoři nesetkali s rozhovorem, ale 

bylo užitečné představit formu a účel rozhovorů. Například zmínit, že žádná odpověď není 

špatná, že vůbec nezáleží na znalostech a dovednostech narátora a že v žádném případě tyto 

odpovědi nebudou hodnoceny či známkovány. „Tehdy, když jsou lidé tázani na činnosti, 

motivy, reakce a pocity, nejpravděpodobněji poskytnou přesné a podrobné informace.“59 

Pokud jsem z narátora přeci jen vycítil určité drobné pochybnosti, sebejistě jsem 

dodal, že existují etické normy pro orálněhistorický výzkum a celý proces rozhovoru podléhá 

právnímu procesu vznikání nového pramene. Autorizaci, možné anonymizaci a též 

konkrétnímu, bezpečnému způsobu uložení nahrávky. Věřím, že jsem si důvěru narátorů 

získal i proto, že jsem zvolil lidský, přátelský přístup a vysvětlil jsem zcela otevřeně 

„neformálně“, že veškeré materiály využiji pouze pro potřebu představeného výzkumu a že 

si mohou být jistí, že budou použity pouze s těmito zásadami.  

Dále si myslím, že další pochybnosti nevznikly kvůli tématu, jelikož se obecně dá 

předpokládat, (ze strany narátora i tazatele) že v „povídání“ o metru se nebudou objevovat 

citlivá témata jako sexualita, náboženství a podobně. 

Všichni souhlasili s nahráním rozhovoru pro daný účel a zbývalo domluvit se na 

místě a času konání. Všem zúčastněným jsem zmínil, že jsem velice flexibilní a záleží spíše 

na nich, kde bude pro ně nahrání rozhovoru nejvíce vhodné, což zcela jistě přispělo 

k efektivní organizaci rozhovorů a vhodné přípravě.  

Pokud bych měl zmínit nějaké místo v procesu navazování kontaktů a před 

samotným rozhovorem, kde jsem se setkal s mírnými obtížemi, byly by to asi tyto body 

shodně u všech narátorů.  

ad1: Při detailním vysvětlení mého projektu a vhodnosti použití orálněhistorické 

metody v mém výzkumu narátoři tíhli k tomu mi sdělit vše na místě při prvním setkání nebo 

u druhého setkání před samotným zapnutím nahrávacího zařízení. Místy jsem je musel 

zadržet s poděkováním za jejich entusiasmus a vysvětlit znovu organizaci metody orální 

historie a systematičnost mého výzkumu jako takového.  

ad2: Musel jsem znovu všechny dotazované ujistit, že nejde o jejich znalosti a 

vědomosti, že žádná odpověď není špatná a nebude posuzována podle správnosti, ale bude 

                                                 
59 VANĚK, Miroslav a Mücke PAVEL. Třetí strana trojúhelníku. 2. Praha: Karolinum, 2015. 
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pouze mnou samotným interpretována v kontextu pražského metra a to pouze pro 

akademické účely.  

Je na místě také zmínit, že orální historie jako obor, byl pro všechny narátory, které 

jsem před tím osobně neznal, něčím zcela novým a nikdy předtím se s tímto termínem 

nesetkali. Nicméně všem, i narátorům, které osobně znám, bylo nutné vysvětlit alespoň 

v základních konturách, jakým způsobem metoda funguje a v čem je přínosem. Osobně jsem 

rád, že i mým přičiněním jsem pomohl rozšířit orálněhistorickou metodu vedení rozhovoru. 

2.5.3 Profily narátorů 

Před samotným popisem a rozborem průběhu rozhovorů bych rád stručně představil 

jednotlivé narátory, což by mělo pomoci především lepší orientaci v popisu průběhu 

rozhovorů a později také jednodušší pochopení interpretace výroků u těchto jednotlivců. 

Zejména vzhledem k věku, životní zkušenosti a odbornosti narátorů. Všechny oficiální 

protokoly rozhovorů jsou odevzdány společně s prací a uloženy stejně jako rozhovory pro 

další akademické účely ve sbírkách Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy. Protokoly obsahují detailnější informace včetně 

popisu a charakteristiky průběhu rozhovorů. Jsou zde uvedeny i případné možnosti na 

spolupráci v dalším potencionálním výzkumu. Zdejší přehled je uveden v pořadí, jak byly 

rozhovory vedeny. 

Mgr. Pavel Fojtík (1954) je český historik specializující se zejména na historii pražské 

dopravy a vexilolog, autor či spoluautor stovek dokumentárních, instrukčních, výukových a 

propagačních filmů a také mnoha publikací o historii pražské dopravy i jiných tématech. 

Historii dopravy se začal věnovat v 70. letech. Od roku 2005 pak pracuje jako vedoucí 

archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy. S Pavlem Fojtíkem jsem se sešel, jako s vůbec 

prvním narátorem mého výzkumu a to zejména z důvodu, že asi není povolanějšího člověka 

u nás, historika a odborníka na městskou dopravní tématiku. Takřka u všech televizních 

dokumentů a knih týkajících se městské hromadné dopravy jsem se setkal s jeho příspěvkem. 

Jeho specializací kromě metra a obecné dopravy je především tramvajová historie. Je třeba 

se zde také zmínit, že je díky svým znalostem a zkušenostem vnímán jako klíčová osoba pro 

historii přažské městské dopravy i v ostatních institucích. V Muzeu MHD i v oddělení 

pragensií v Městské knihovně mě s jakýmkoliv složitějším dotazem odkázali jmenovitě na 

něj. 
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Mariia Voloshyna (1995) se narodila v Rusku v Soči, vyrostla tam a zmiňuje zároveň, že 

Soči není město typického Ruska. Momentálně studuje v České republice na vysoké škole 

média a komunikace. Má studentské vízum, v Praze žije už 5 let a město si s rodinou vybrali 

kvůli předpokládané podobné mentalitě lidí, což narátorka později vyvrací. Pracuje 

v marketingovém oddělení v soukromé firmě. Je běžnou uživatelkou městké hromadné 

dopravy, která pro ní znamená výhodné řešení pro cestování mezi prací a školou v Praze. 

Ing. Robert Mara (1980) je absolvent střední průmyslové školy strojnické a Dopravní 

fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Civilní službu strávil v Národním technickém muzeu, 

kterou považuje za metodickou školu v oblasti archivnictví a zároveň i přes finanční ztrátu 

oproti vojně považuje tuto možnost „za odměnu“. Historii městské hromadné dopravy se 

věnuje od roku 1994. Byl řidičem tramvaje a do dneška si udržuje licenci na řízení všech 

typů tramvají. V současné době pracuje jako historik v Archivu Dopravního podniku 

hlavního města Prahy vedle kolegy Pavla Fojtíka. Narátor je odborníkem na veškerou 

problematiku městské hromadné dopravy. Mezi jeho zájem, který zvěčnil ve svých knihách, 

patří zejména vozy metra a tramvají. Je považovaný za nevětšího odborníka na historii 

vozidel městské dopravy. S Robertem Marou jsem se seznámil po rozhovoru s Pavlem 

Fojtíkem v Archivu Dopravního podniku, kdy mi byl představen, jako jeho potenciální 

nástupce. 

Ing. Tomáš Rejdal (1984), narozen v Praze. Vystudoval informatiku na České zemědělské 

univerzitě. Zde také v současné době pracuje na studijním oddělení v oddělení IT podpory. 

Je zakladatelem internetové stránky metroweb.cz, která se stala během posledních patnácti 

let nejnaštěvovanější neoficiální doménou o pražském metru. Tyto internetové stránky začal 

tvořit zejména v souvislosti s povodněmi v roce 2002, kdy prvním důležitým, a do dnešní 

doby také stěžejním obsahem jsou fotografie metra, které mu zasílali různí přispěvovatelé, 

čímž dali vzniknout dodnes fungujícímu neoficiálnímu „fanklubu“ pražského metra. 

S narátorem jsem se seznámil právě přes jeho internetové stránky, kde jsem ho elektronicky 

kontaktoval. 

Mgr. Tereza Jelínková (1987) se narodila v Praze. Je absolventkou Pedagogické fakulty 

UK a Fakulty sociálních věd UK. S paní Jelínkovou jsem studoval část bakalářského oboru 

Dějepis – Společenské vědy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Současně pracuje 

v jedné nadnárodní společnosti, zcela mimo svůj obor studia. Bydlí celý život na Floře a 

metro tedy využívá každý den jako cestující. 
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Vlastimil Smetana (1987) se narodil v Novém Městě na Moravě a v roce 2006 se odstěhoval 

po maturitě do Prahy, kde od té doby žije. Je strojvedoucím pražského metra, což 

determinuje jeho vztah k metru. Svoje povolání považuje současně i za svůj koníček. 

Obsluhuje prakticky výhraně trasu „C“. 60  Je zároveň členem neoficiálního 

„fanklubu“ pražského metra. Vlastimil Smetana mi byl doporučen Ing. Tomášem Rejdalem, 

jakožto zástupce mladší generace, která se nenarodila v Praze. O tom, jaké vykonává 

povolání jsem se dozvěděl až poté, co jsem ho oslovil přes sociální síť. 

Ing. Jiří Šváb (1933) je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Po maturitě strávil 

dva roky na Kladně jako „dělník ve výrobě“, Celý život navíc aktivně sportoval a i nyní je 

velice kulturně a pohybově aktivní. Bydlí v Praze 6 v Dejvicích od roku 1965, několik 

desítek metrů od stanice metra Bořislavka. Po vysoké škole pracoval celý život v jedné firmě. 

Konkrétně v ekonomickém oddělení Hutního projektu n.p. (v roce 1990 odkoupeno 

rakouskou firmou VAI) sídlící v Opletalově ulici v Praze, přímo v místě, kde se začalo se 

stavbou podpovrchové tramvaje. V pražské hromadné dopravě cestuje prakticky přesně půl 

života v době Prahy bez metra a s metrem.  

2.5.4 Charakter, průběh a zpracování rozhovorů 

Pro hladký průběh rozhovorů jsem si předpřipravil možný scénář. Především, abych 

nezapomněl nahrát úvodní specifikace: název projektu, jméno narátora, své jméno, místo a 

datum konání rozhovoru, případně účel, který se ale v tomto případě prakticky shoduje 

s názvem projektu. Dále pak ve snaze získat hodnotné odpovědi pro můj výzkum jsem měl 

napsané otázky, které jsem chtěl využít pro získání hodnotných a věcných odpovědí. 

Zmiňme alespoň základní otevřené otázky, které byly předopatřením pro ustálení základní 

metodiky vedení rozhovoru: 

 Jaký máte vztah k pražskému metru / Jak pražské metro vnímáte? 

 Kde se vzala Vaše touha o metru psát / vyprávět? 

 Jaký dojem ve Vás budí každodenní cestování v pražském metru? 

 Jaký vidíte rozdíl mezi pražským metrem za socialismu a dnes? 

 Zažil jste v metru nějakou příhodu, na kterou si pamatujete? 

 Myslíte si, že je metro takovým fenoménem jen pro Pražáky? 

                                                 
60 Z důvodu rozdílných vozů a zabezpečovacích zařízení. 
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Rád bych zde podotknul, že celý rozhovor jsem se pak snažil vést co možná nejméně 

náročnou formou a snažil jsem se nechat narátorovi co nejvíce prostoru k jeho reflexi 

událostí, vzpomínek, pocitů a podobně. Nevím, zda je to tím, že metro je známou, denně 

využívanou a v životě obyvatel Prahy již velmi přirozenou součástí každodenní rutiny, ale 

překvapilo mě také, že u některých narátorů nebylo nutné některé otázky vůbec pokládat, 

protože tok jejich příběhu pokrýval mnou připravené otázky ještě dříve, než jsem je stačil 

položit. Tuto věc považuji za pozitivní atribut rozhovorů. Narátoři samozřejmě věděli pouze 

tématický okruh rozhovoru, nikoliv jaké otázky jim budu klást. 

Jedinou „nápovědou“ před začátkem rozhovoru bylo, že jsem narátorům sdělil, že 

bych v rámci techniky nahrávání orálněhistorického rozhovoru potřeboval znát jejich životní 

příběh pro lepší zasazení do kontextu a získání lepšího rozhledu pro pochopení následujících 

odpovědí. Příznačné u všech rozhovorů pak bylo, že životní příběh nepředstavoval pro 

nárátory nijak důležitou věc, a tak toto sebepředstavení většinou zkrátili na 

„nutné“ minimum. „Nevím, co bych k tomu ještě řekla“61 

Zajímavé je, že délka životního příběhu se paralelně rovnala věku narátora. Jinými 

slovy,čím starší narátor, tím delší úvodní vyprávění. Považuji to na jednu stranu za přirozené. 

Starší lidé více zažili. Na druhou stranu je to i větším životním rozhledem, klidem, 

zkušeností oproti narátorům mladším, kteří možná mnohdy svůj životní příběh (například 

dětství) nepovažují za důlěžité sdělovat a to především, pokud znají účel a téma projektu. 

Nepovažuji to v tomto konkrétním výzkumu za nic kontraproduktivního, jelikož si myslím, 

že rozhovory splnily svůj účel a slouží velice pěkně nejen k doplnění této diplomové práce, 

ale i pro další „odbočky“ dopravních bádání. 

V průběhu rozhovorů nastaly tu a tam chvíle, kdy jsem si sebekriticky uvědomil 

určité chyby ovlivňující proces rozhovoru. Jedná se například o výběr místa s Mariou 

Voloshynou, kdy jsem se záměrem překvapit zvolil místo, kde narátor nikdy nebyl. Bohužel 

se sešlo pár věcí, které nepřispěly k lepšímu průběhu rozhovoru. Bylo velké vedro, personál 

nás nebyl schopen obsloužit a ani konkrétní místo k sezení, které bylo narušováno povykem 

dětí, jsem již během rozhovoru shledal jako negativní. Jsem si zcela jistý, že rozhovor 

v tomto případě by měl díky vhodnějšímu místu lepší závěr. Ani kavárnu Starbucks na 

Vítězném náměstí či restauraci Kupa na Hájích se záměrem využít „genius loci“ bych 

                                                 
61 Rozhovor s Mariou Voloshynou veden dne 7.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 



43 

 

nedoporučil pro místo setkání se záměrem nahrát rozhovor. Naopak místa, kde se narátoři 

cítili „jako doma“ bych pro příště zcela jistě upřednostnil (např. kancelář nebo byt narátora). 

Další sebereflexí, kterou jsem prošel takřka ihned po nahrání všech rozhovorů, bylo 

používání uzavřených otázek. Toho jsem si všiml téměř ihned při prvním poslechu 

rozhovorů. „Myslíš si, že by bylo metro prospěšné pro vaše město?“62 Mým záměrem bylo 

zapsat protokoly co nejdříve po uskutečnění rozhovoru, abych zachytil co možná největší 

množství elementů natáčení. Rozhovory jsem poslouchal nejpozději druhý den po natočení 

rozhovoru, zaznamenával si poznámky pro protokol, důležité informace a myšlenky 

k využití pro samotnou empirickou část. 

V nahrávacím zařízení pak spatřuji asi největší blok pro získání spontánního příběhu. 

Nahrával jsem na mobilní telefon a předpokládal, že se jedná o běžnou věc, kterou každý 

zná a která se běžně odkládá na stůl u jakéhokoliv setkání. Navíc displej telefonu byl po 

celou dobu nahrávání vypnutý. Bylo nicméně očividné, že ve chvíli zapnutí samotného 

nahrávání, jakoby vše dostalo trochu jiný, zcela formální a pro narátory „důležitý“ význam. 

Zejména ze začátku. U pozdějších rozhovorů jsem dokonce zkoušel telefon po pár minutách 

co nejvíce skrýt, aby nevyvolával stres či jiné negativní pocity.  

Po skončení všech rozhovorů jsme si vždy s narátorem ještě několik desítek minut 

povídali a bylo poznat, že téma okolo dopravy je jim příjemné. Už po několika prvních 

rozhovorech jsem zjistil, že bych mohl ve vyprávění všech narátorů nalézt nekonečné 

množství podnětů a informací, které by stálo za to zpracovat. Co bych rád zmínil je, že 

Vlastimil Smetana mi ještě dovolil nahlédnout do jeho sbírky upomínkových předmětu 

týkajících se pražského metra, které mě velmi inspirovaly a motivovaly do další práce a 

zároveň mě pozval na výroční stopadesátý sraz „metrofanoušků“.  

Dále jsem si zkontroloval, zda jsou všechny rozhovory řádně nahrány a po rozloučení 

jsem je z nahrávacího zařízení okamžitě „uploadoval“ na „cloudové úložiště“, abych je měl 

dobře zálohované pro případ náhodné ztráty mobilního telefonu či jiného technického 

problému. 

Dovolím si tvrdit, že rozhovory byly v celkovém počtu sedmi velmi přínosné a každý 

narátor přispěl víceméně podobnou měrou v kvantitě ale především kvalitě a diverzitě svých 

                                                 
62 Rozhovor s Marií Voloshynou vedl Jiří Burian dne 7.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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názorů, vzpomínek a myšlenek, ale také pro dovřšení kvality mého výzkumu, který by mohl 

někdo nazvat „suchým a technickým“. 

Zpracování rozhovorů probíhalo v nejbližším možném termínu. I když přepis není 

pro diplomovu práci povinný, každý rozhovor jsem poslouchal nejméně třikrát, abych se 

ujistil ad1: že vše napsané v protokolech odpovídá skutečnosti a pocitům a dojmům, které 

jsem zaznamenal krátce po rozhovoru, ad2: že jsem zachytil všechny myšlenky nejenom 

věcně, ale i interpretačně správně. Šlo například o posuzování, jak byla určitá věta řečena, 

jak narátor pracoval s řečí těla a tónem hlasu, jakou zvolil intonaci, zvýraznil některá slova 

a tak dále. Důležité myšlenky jsem si pak zapisoval stranou, abych se k nim mohl vrátit, 

v případě potřeby je analyzovat či například srovnat s odpovědí jiného narátora či nějakým 

pevným pramenem. 

Závěrem této části bych chtěl říci, že největším poznatkem a zároveň konkluzí 

v průběhu používání rozhovorů pro mě samotného je, že pro jakýkoliv příští výzkum za 

použití orálněhistorické metody je nutné rozsáhlejší přípravy. V nadsázce řečeno „čekat 

nečekané, respektive připravit se na to být nepřipravený“ a také potřeba věnovat dostatek 

času analýze vhodnosti narátorů a zdokonalit systém samotného začátku rozhovoru, kdy je 

potřeba překonat úvodní fázi nervozity z nahrávacího zařízení. Je také nezbytné zaměřit se 

spíše na vztahovou fázi rozhovoru než na věcnou a vybudovat si s narátorem vztah, který 

bude vzájemně maximálně důvěrný. Paradoxní však je, že většina rozhovorů s narátory se 

kterými jsem se znal delší dobu, skončil poměrně záhy. Nepřisuzuji to nějaké konkrétní 

příčině, ale dokážu si představit, že v rozhovoru, který je veden s osobou „více cizí“ může 

být obsažen faktor většího podvědomého respektu k tazateli a jeho projektu. 
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3. Dějiny pražského metra 

Pražské metro v roce 2018 disponuje 3 linkami a 61 stanicemi. Letos si můžeme 

připomenout 44. výročí zahájení provozu a bohužel tento přehled bude na delší dobu 

poslední aktualizovaný, jelikož se momentálně žádné nové stanice ani linky nestaví. 

Podle poznatků, mnou získaných v současnosti a za pomoci bakalářské práce, bych 

rozdělil období dějin metra na tři etapy. Činím tak z důvodu jednoduššího vnímání historie 

pražského metra a zároveň pro jednodušší orientaci v celém obsahu této práce. „Každá z 

etap, která přispěla k dnešnímu stavu městské dopravy v našem hlavním městě má svá 

specifika. Ať je to potřeba zlepšení dopravní dostupnosti za první republiky, priorita 

socialistické stavby podle sovětského vzoru nebo veřejné politické diskuze z počátku 21. 

století.“63 Jsem si zároveň vědom, že takovéto dělení je pouze povrchní a simultálně kopíruje 

„velké“ dějiny československého, potažmo českého státu, jak se je z větši části učíme 

v současném pojetí výuky dějepisu na primárních stupních vzdělávacího systému. To 

znamená chronologicky, mnohdy dogmaticky a bez větší snahy zachytit jednotlivé 

souvislosti, překrývání osobních vzpomínek a pamět kronik. Dalo by se možná i použít 

myšlenku, že ve vztahu ke zdrojům dějiny pražského metra zachycují i náladu ve společnosti. 

Ve skutečnosti ale tuto klasifikaci můžeme pokládat pouze za kolektivní vědomí. I na 

příkladu pražského metra platí, že je to: „Soubor toho, co společně pociťuje a čemu věří 

průměr členů jedné společnosti, tvoří determinovaný systém, který má svůj vlastní život; 

můžeme jej nazvat kolektivní či společné vědomí.“64 V neposlední řadě je tato část obecně-

informačním podkladem k empirické části, kde toto jednoduché a pevné rozdělení pomáhá 

při pochopení jednotlivých interpretací a jejich zasazení do dějinného kontextu. 

3.1 Cesta k metru v Praze 1898–1974 

Země na území dnešního českého státu zažily během šedesáti let od prvního dochovaného 

návrhu pražského metra, z pohledu „velkých dějin“, velice bouřlivé období. Postupný a 

pomalý konec rakouské monarchie, vznik a výstavbu Československé republiky, druhou 

světovou válku, která u nás prakticky začínala a posléze, jako v posledním okupovaném státě, 

končila; tři roky naděje a následně dvacet let totality s následným uvolněním poměrů 

                                                 
63 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
64 DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 

str. 75 
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skončené násilnou okupací vojsky Varšavského paktu. V každém ze zmíněných období 

nalezneme nějaký významnější dokument či událost týkající se pražské podzemky utvářející 

pomyslný obraz oné „cesty k metru“. Zmiňme pouze čtyři nejvýznamnější. 

 První, kdo oficiálně navrhl vést dopravu Prahou v podzemí, byl v roce 1898 Ladislav 

Rott ze slavné rodiny, vlastnící dodnes fungující železářství na Starém Městě v Linhartské 

ulici. I přesto, že se snažil využít asanačních prací, probíhajících tehdy v Královském městě, 

jeho návrh byl zamítnut kanceláří Elektrických podniků. „Pro město Prahu vůbec není 

možno pomýšleti na dráhu podzemní. Práce kanalizační i jejich celý program jest již 

sestaven tak, že kombinace jich s drahou elektrickou by vyvolala zdržení v obou 

směrech…“ 65  Za dob první republiky se nejhlasitějším projevem k výstavbě metra stal 

příspěvek považovaný za první ucelenou koncepci podzemní dráhy v Praze. „Studie rychlé 

městské dráhy – Metro – V Praze“ předložená stavebními inženýry Vladimírem Listem a 

Bohumilem Beladou ke konci roku 1926. Dlouho byla tato monografie diskutována a 

předkládána pravidelně jako impuls k dalším prováděcím pracím, jak je zřejmé z článku od 

Bohumila Belady z roku 1937. „Na tuto otázku bylo vlastně již odpověděno dříve a to jednak 

poukazem na nutnost přikřočiti s největším urychlením ku provedení žádoucích 

nevyhnutelných přípravných prací, technických, právních, finančních…“ 66  I během 

válečných let diskuze o metru zcela neutichly a v roce 1939 bylo díky konsorciu firem 

Škodových závodů v Plzni a ČKD Praha schválen generální projekt „MMM“67 sítě tří linek. 

„Na konci listopadu 1939 se dokonce objevilo několik vrtných souprav, které značily, že 

přípravy běží na plné obrátky.“68 Vzhledem k jiným prioritám let čtyřicátých se ani napotřetí 

nepodařilo jakoukoliv výstavbu realizovat. Je velká škoda, že se mi již nepodařilo najít 

pamětníky, kteří by měli co sdělit právě k tomuto natálnímu stádiu historie pražské dopravy. 

Z dochovaných pramenů a faktů je však očividné, že za celé toto období se o metru 

jen mluvilo, navrhovalo, lobovalo a přeci teprve na začátku roku 1966 se začalo v Praze 

skutečně kopat do podzemí. V té době již s reaktivním přístupem vlády na dopravní krizi 

v šedesátých letech způsobenou zvýšenou migrací do města a nárůstem automobilové 

dopravy. Nabízí se zde vhodná analogie se současným stavem dopravy v Praze, který se opět 

                                                 
65 Dostupné v: Expozice metra v Muzeu městské hromadné dopravy. 
66 BELADA, Bohumil. Podzemní dráha v Praze. Praha, 1937. str. 16 
67 Museum, Masarykovo nádraží, Můstek 
68 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
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blíží kritickému stavu, opět kvůli nárustu obyvatel (turistický ruch a dojíždění za prací69) a 

automobilové dopravy70. Budeme tedy stavět další metro až Praze skutečně „dojde dech“? 

V Opletalově ulici, tehdy ještě s konceptem podpovrchové tramvaje, se začala Praha 

měnit. „Začíná výstavba podpovrchové tramvaje. Dnes ve 14 hodin se slavnostním výkopem 

v Opletalově ulici začalo s výstavbou podpovrchových tras pro pražské tramvaje. Plány a 

projekty se tedy začínají měnit ve skutečnost.“71 V tu dobu již byly v plném proudu diskuze 

s protichůdnými názory na druh podpovrchové dopravy. Zda metro, nebo tramvaj 

definitivně rozhodlo až usnesení vlády 9. srpna 1967. Od té doby se v Praze buduje metro a 

původní termín otevření první trasy se posunul vzhledem k náročnostem prací z roku 1970 

na, ne náhodou vybraný, státní svátek osvobození republiky Rudou armádou dne 9. května 

1974. Jediné dodnes viditelné pozůstatky po prvotní koncepci podpovrchové tramvaje jsou 

k vidění na stanici Hlavní nádraží a Muzeum. Prvně jmenovaná stanice má kvůli původnímu 

plánu boční nástupiště a přestupní stanice Muzeum má rozlehlý vestibul, kde se počítalo 

s křížením několika linek tramvají. 

3.2 Metro v období 1974–1989 

„Budování dalších úseků metra musí postupně uvolňovat centrum města od povrchové 

hromadné dopravy a zajišťovat dopravu z těch obvodů města, kde bude realizována rozsáhlá 

bytová výstavba a jejichž dopravní obsluhu není možno zajistit jiným způsobem.“72 Jedna 

z hlavních motivací rozšiřování metra o další úseky byla výstavba sídlišť a růst počtu 

obyvatel hlavního města, jelikož v roce 1974 bylo k Praze připojeno dalších 30 obcí: na 

východě Benice, Běchovice, Březiněves, Dolní Počernice, Dubeč, Horní Počernice, 

Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí, Satalice, Uhříněves, Újezd 

nad Lesy a Vinoř; ze západních obcí to byly: Cholupice, Lipence, Lochkov, Písnice, Přední 

Kopanina, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Stodůlky, Šeberov, Třebonice, Újezd u Průhonic, 

Zbraslav a Zličín. Hlavní město v té době mělo již přes milion a sto tisíc obyvatel a dosáhlo 

své maximální rozlohy.73  

V době otevření první trasy I.C byly již v plném proudu práce na trase A a přípravné 

práce běžely od roku 1976 také na trase B. Trasa I.A byla budována oproti hloubené I.C jako 

                                                 
69 Za posledních 15 let 50% nárůst. (zdroj: Česká distribuční společnost) 
70 Meziroční nárůst 12% (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic) 
71 Historický okamžik pražské dopravy. Večerní Praha. 1966, 12., 4., str. 1. 
72 POŠUSTA, Stanislav, et al. Od koňky k metru. 1. Praha : Nakl. dopravy a spojů, 1975. str. 74. 
73 Strategický plán hl. m. Prahy: návrhová část - aktualizace 2016. Praha: IPR Praha, 2016. 
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ražená vzhledem ke geologickému podloží a zástavbě v nejstarších částech Prahy. Úsek 

z Dejvic na náměstí Míru byl dokončen v roce 1978 a 12. srpna si tedy připomeneme 

čtyřicáté výročí otevření trasy, která dnes spojuje stanice Nemocnice Motol a Depo Hostivař. 

„Uvedením trasy I.A do provozu dosáhlo metro podílu 13,5% na celkovém plnění 

přepravních výkonů městské dopravy v Praze.“74  

Třetí a dnes zatím poslední vybudovaná linka B, zvláště její první úsek I.B, v podstatě 

nahradila tramvajové a původně dokonce koněsprežné spojení Karlín – Smíchov fungující 

od 19. století. „Samotným metrem se bylo možné svézt 2. listopadu 1985. Od tohoto dne bylo 

k dispozici 7 stanic s dvěma přestupními body Můstek a Sokolovská, které tak dokončily ideu 

Masarykovo nádraží – Můstek - Museum z konce třicátých let 20. století.“75 Do roku 1989 

se stavělo defakto podle plánů, protože stavba metra byla jedna ze státních priorit a 

odpovídalo tomu i financování, kde hlavní břímě nesl stát, ne pouze magistrát hlavního 

města, jak je tomu dnes. 

3.3 Metro v období 1990-2018 

„První změny, které se udály v metru po Sametové revoluci, bylo přejmenování 

ideologických názvů stanic.“76 Dne 22. února 1990 byly přejmenovány stanice Leninova 

(Dejvická), Dukelská (Nové Butovice), Švermova (Jinonice), Moskevská (Anděl), 

Sokolovská (Florenc), Fučíkova (Nádraží Holešovice), Gottwaldova (Vyšehrad), 

Mládežnická (Pankrác), Primátora Vacka (Roztyly), Budovatelů (Chodov), Družby 

(Opatov), Kosmonautů (Háje). „Z rozhodnutí národního výboru Praha dále vyplynulo, že 

názvy stanic se v budoucnu budou pojmenovávat výhradně podle své polohy.“77 Po sametové 

revoluci se podařilo dokončit nejprve všechny úseky, do té doby rozestavěné, protože jejich 

zakonzervování by stálo více než jejich dokončení. Jednalo se tak zejména o úseky trasy B 

na východ do Vysočan a na západ do Zličína. Na trase A byla, jako první po revoluci 

otevřena stanice Skalka.  

Před koncem milenia se podařilo postavit ještě úsek metra na Černý Most, z větší 

části dle původních vyprojektovaných plánů z 80. let, nicméně již zde se v plném světle 

                                                 
74 KŘIVÁNEK, Josef; VÍTEK, Jaromír. Pražské Metro : Knižnice silniční a městské dopravy. 1. Praha : 

Nakl. dopravy a spojů, 1987. str. 21 
75 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
76 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
77 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
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ukázal problém dnešní doby. Stanice na úseku V.B, Hloubětín a Kolbenova byly dokončeny 

kvůli nedostatku financí až o několik let později.  

To, že „konec dějin“ neplatí ani u tak ordinérní věci, jako je podzemní dráha, jsme 

se mohli přesvědčit hned v roce 2002, kdy zasáhla Prahu největší povodeň v dějinách. 

12. srpna 2002 dosáhla Vltava v Praze třetího stupně povodňové aktivity. Průtok v Chuchli 

činil 1 500 m3/s (průměrný roční průtok Vltavy je 149 m3/s). Vltava pak kulminuje na 5300 

m3/s.78 Bylo zatopeno celkem dvacet pět stanic a město bylo ochromeno, jako nikdy před 

tím. Náročná renovace všech zatopených úseků a stanic trvala do března následujícího roku, 

kdy se pražská dopravní infrastruktura v čele s metrem vrátila do plného operativního stavu. 

Od roku 2003 se pavouk metra ještě několikrát prodloužil. 2004 do Ládví, 2006 do Depa 

Hostivař, 2008 do Letňan a poslední „novinkou“ v pražském podzemí je úsek končící u 

největší státní nemocnice v Motole. „Podle představ vycházejících z dopravních potřeb 

Prahy, daných geologických měření, by mělo mít pražské metro v roce 2025 zhruba 

110 kilometrů tras s 98 stanicemi.“79 Je dnes téměř jisté, že podobný plán z roku 1988 se 

nepodaří uskutečnit. 

  

                                                 
78 zdroj: Ministerstvo životního prostředí 
79 DUB, Jaromír. Rychlé, efektivní, čisté metro. Zemědělské noviny. 20.8.1988, 44, 215, str. 3. 
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4. Empirická část 

Empirická část spočívá komplexně ve verifikaci stávajících myšlenek a tezí, jejich rozvinutí 

a klade důraz na vyobrazení způsobu vnímání fenoménu pražského metra lidmi v průběhu 

celých dějin 20. a 21. století společně se snahou obsáhnout odpověď, proč tomu tak je, za 

použití jednotlivých strukturovaně seřazených subtémat, kde jsou jednotlivé ocitované 

faktory, myšlenky, názory a části rozhovorů „vytaženy“ ze všech zdrojů, které jsem uvedl a 

detailně popsal v části diplomové práce „Prameny“. Jednotlivé kapitoly nejsou striktně 

odděleny a měly by na sebe vzájemně navazovat. Prostředkem pro zodpovězení všech otázek 

je osobní interpretace a analýza, tak jak je popsáno v metodologické části. 

4.1 Historie pražského metra z pohledu „malých dějin“ 

„Historie dopravy nejsou jen stroje, technika, či stavby, které přežívají do dnešních dní, ale 

také lidé, kteří si uvědomovali palčivou potřebu městské hromadné dopravy ještě mnohem 

dříve, než ulice začaly zaplňovat automobily“80 

Jeden z velkých psychologických výzkumů by se mohl zaměřit na širokou otázku, proč jsme 

okouzleni historií, co nás na ní baví, co v ní spatřujeme a čím nás obohacuje. Klíčovým 

znakem fascinace historií pro lidské pokolení jsou příběhy, které již od pradávna představují 

zásadní vývojový a rozvojový atribut druhu homo sapiens. „Aktivují představivost a 

podněcují touhu porozumět sobě samému, druhým i světu, v němž žijeme.“81 

Metro a jeho historie jsou v tomto případě nositeli paměti, záchytným bodem pro 

příběhy našich a budoucích generací a v neposlední řadě prostředek pro interpretaci mnoha 

sociologických, antropologických, psychologických a historických otázek. "Kdyby takhle 

plánovali za starýho Rakouska, tak nemáme ani koňku."82 

Velice odvážná, přestože velmi zjednodušená, analogie se vyskytuje v knize Čtvrtá 

dimenze velkoměsta. „Právě tak, jako doba Karla IV. výrazně poznamenala na mnohá století 

výstavbu Prahy, ovlivní pražské metro životní podmínky jejích obyvatel daleko přes rok 

2000.“ Mohli bychom tedy tunelování pražského podzemí srovnávat i s největším stavebním 

                                                 
80 PAVEL FOJTÍK A KOLEKTIV. Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha: Dopravní 

podnik hlavního města Prahy, 2010. úvodní slovo. 
81 VANĚK, Miroslav a Mücke PAVEL. Třetí strana trojúhelníku. 2. Praha: Karolinum, 2015. 
82 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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rozmachem královského a císařského města pražského ve 14. století? Snad nám některý 

z budoucích historiků za dalších šest století odpoví - Rok 1974 byl pro Prahu ve své době 

stejně tak významný jako povýšení pražského biskupství na arcibiskupství v roce 1344. 

„Vždyť přáním nás všech je, aby Praha měla neprogresivnější možný dopravní systém, jehož 

kapacita i úroveň se ctí obstojí a bude dobře sloužit ještě v daleké budoucnosti.“83 A také se 

v jistou dobu predikovalo, že tento dopravní systém se může stát eventuálně i 

nenahraditelnou národní kulturní památkou.84 

I konkrétní stanice metra samotné můžou být v budoucnu vnímány jako atraktivní 

místo, které v hlavním městě stojí za to navštívit. „Do nádrží atria Malostranská stejně jako 

na kameny původního přechodu ze Starého města pražského na Nové město s touhou se sem 

vrátit. Jako do Fontány d i Trevi, jako do kašen ve Versailles, do Jaderského moře, do 

šumících vod Petrodvorce, do Viktoriiných vodopádů, jako Samsonovi v Českých 

Budějovicích. Jsme zde a chceme se  vrátit.“85 

Metro může posloužit i jako ukázka „nepaměti“ generační obměny, kdy si můžeme 

přirozeně přivlasťňovat kolektivní paměť za svou vlastní. „Zápasy, které probíhaly mezi 

příznivci podpovrchové tramvaje a zastánci metra, nejenže nepamatuje, ale nemůže je 

považovat za důležité.“86 Ani osobně nepovažuji délku mezidobí mezi milníky 20. století za 

čistě náhodnou. Roky 1948, 1968, 1989 jsou od sebe vzdálené vždy zhruba jednu generaci. 

Události se daly do pohybu přesně v době, kdy nová nastupující generace neměla osobní 

niternou zkušenost, vzpomínku či zážitek se zlomovým okamžikem předchozím. 

V den otevření prvního úseku, kdy se takzvaně „lámaly“ dějiny pražské dopravy, je 

možno si povšimnout i pohledu obyčejných lidí, kteří v metru viděli završení jedné etapy 

života a výhled do budoucna pro jejich děti. „Když se začala ta dráha stavět, tak jsem si 

řekla, že se toho snad ani nedožiju. Dneska jsem moc ráda, že jsem se tudy projela. První 

moje cesta teď bude, že vezmu vnoučka na klín, abych mu ukázala, jak se bude po Praze 

v budoucnosti jezdit.“87 Obsah jedné ze zpovědí starší ženy v den otevření prvního úseku a 

troufám si nesměle tvrdit, že se nejedná o ojedinělou výpověď tohoto typu.  

                                                 
83 Metro v Praze. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1974. str. 46 
84 Metro v Praze. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1974. str. 46 
85 ŠPAČKOVÁ, Dana. Metro a město. Tvorba. Praha, 1978, , 1. 
86 KYLLAR, Evžen. Praha a metro. Praha: Gallery, 2004. 
87 HERGET Jan. Rozhlasová reportáž. In: Pohled do historie metra. Dostupné 

z www.irozhlas.cz/node/5927871 



52 

 

Ještě důležitější je nicméně vnímat, že pro některé lidi znamená celá historie metra 

mnohem více než jeden zlomový okamžik. Pražské metro u některých lidí tedy koresponduje 

s jejich životním příběhem a to přesto, že nejsou profesně začleněni do oblasti techniky ani 

dopravy. Následující citace pochází ze sloupku deníku Metro, kam příspívá i Marek Huňát, 

člen skupiny Tata Bojs. Je potřebné si zde tento úryvek, jako pěkný příklad pohledu „malých 

dějin“, nechat téměř celý. „Mám na metro spoustu vzpomínek, plno zážitků. Zkrátka, 

projezdil jsem v něm kus života. Co kus, celý! Jsem totiž stejně starý jako pražské metro. 

Ročník 1974. Svou první cestu si sice přesně nepamatuji, ale věřím, že proběhla už v onom 

roce. A co víc: Mám doma fotku ze svého miminkovského věku, která je pořízena přesně v 

den otevření a zahájení provozu! Jestli ovšem mohu věřit datu tužkou na zadní straně 

fotografie uvedenému - 9. 5. 1974. Je to vlastně celkem logické, tudíž pravděpodobné. Byl 

státní svátek (metro by přeci na jiný než slavnostní den tehdejší hlavy našeho státu 

neotvíraly), rodiče neměli co dělat, tak mě vyfotili. Kromě extrémně vykuleného výrazu mého 

obličeje je ale fotografie památná i tím, že na ní sedím. Tedy, poprvé v životě jsem se posadil! 

Prý. Zřejmě z té zprávy co se to zrovna otevírá. Zkrátka nedá se popřít, že já a metro máme 

stejné kořeny. V den, kdy poprvé jelo, jsem já poprvé seděl. A zde je další zajímavá spojitost: 

Vidíte, já jsem seděl a v každém vagoně jsou místa k sezení! Tak to sedí, to je jasné napojení. 

Jak jsem vyrůstal, přibývalo stanic a tras. Oba jsme rostli. Postupně jsem se v něm učil jezdit 

a snažil se zapamatovat alespoň tu "svou" stanici. Bavilo mě, že ježdění je zadarmo - do 

desíti jsem měl ještě daleko. I tak jsem se ale vždycky bál, když jsem procházel plechovými 

turnikety, aby mě nesecvakly! Vím, že to byla vždycky pořádná šlupka, a pamatuji se, jak to 

jednou secvaklo moji prababičku. Ta ještě ke všemu poctivě zaplatila, ale šla chudinka moc 

pomalu. Stále jsem rostl, metro se prodlužovalo, mé návraty domů také a já poznal nový 

fenomén.“88 Zvýraznil bych zde ještě slova, kde jsou názorně popsány metafory klíčových 

období „malých dějin“. „Poprvé v životě, stejné kořeny či oba jsme rostli.“ 

Naopak ne u všech výpovědí se metro nachází v obrazu životního přelomu. Alespoň 

tak lze soudit, dle pamětníka Jiřího Švába: „No, abych řekl pravdu, tak jenom málo, protože 

já teď nevím, jaký ty trasy byly, ta první trasa nevedla myslim kolem tý Masaryčky, to nevím, 

ale to fakt nevím přesně, hele ono je to hodně let, padesát let.“89 Zároveň totiž autor tohoto 

výroku přiznává, že tuto událost vnímá zejména pomocí obecných znalostí. „Ale  

                                                 
88 Fenomén metro. METRO. 2006, 7(132), 1. 
89 Rozhovor s Jiřím Švábem vedený Jiřím Burianem dne 4.6.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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samozřejmě se to z obrázků, nebo z nějaký dokumentace, z filmů, to byl zásah velikej, ale 

myslím si, že na tu dobu, která tehdy existovala a na tu techniku, která tehdy byla, tak to bylo 

tedy předvedený, udělaný perfektně.“90 Vnímání počátků metra u dnešních pamětníků tedy 

můžeme nazvat i znalostmi vycházející z kolektivní paměti. Navíc jde i o jednu podstatnou 

věc. Nejen, jak vnímáme kolektivně současnost díky samotnému prožívání současnosti 

(přispíváme k veřejnému mínění), ale také na nás působí „kolektivní znalosti“, které se díky 

času (a nespolehlivosti paměti) velmi zobecňují a zjednodušují. „V té době se v Praze 

objevila ruská komise v čele s jistým inženýrem Časovitinem, která chtěla Praze vnutit 

sovětské metro. My jsme z něj měli srandu, protože jsme přežili Němce, Švédy, Rakušáky. 

Tak přežijeme i ruské inženýry, říkali jsme si tehdy naivně.“91  

Pro naše vnitřní hodiny platí, že zlomovým okamžikem může být ledaccos a nikoliv 

jen milníky z učebnice dějepisu. Například u vyřazování nejstarších vozů EČS v roce 1997 

můžeme tento zlom interpretovat. „Protože do tý doby, metro, no jo no, dyť to je nový, dyť 

to nedávno otevřeli, co je na tom zajímavýho. Najednou si člověk uvědomil, že ono to zase 

tak nový není, ty vozy skončí a nebudou a bude to úplně jiný.“92. Zde se opět vracíme 

k zásadnímu důvodu, proč nás historie fascinuje a je pro nás pojítkem se společností a naší 

kulturou či rodinným dědictvím. „Já si osobně myslím, že to je daný opravdu tím, že ten 

dopravní prostředek stárne a že pořád mají ňáký vztah k té historii a chtěj si prostě 

připomenout čím jsme jezdili, když jsme byli jako děti nebo čím jezdili naši tatínkové nebo 

jenom protože už se tím zkrátka nesvezem.“93 

Historii tedy utváříme nevědomě svými činy, které budou mít vliv na další generaci. 

Pokud někteří považují otevření dalších úseků pražského metra jako historickou událost: 

„Pátek 25. června 2004 se významným písmem zapsal do historie městské hromadné dopravy. 

Téměř dvacet let čekala nejstarší trať metra na své další prodloužení.“94, pak jiní to tímto 

způsobem později vnímat určitě nebudou a jejich cesta poznání a paměti dějin bude odlišná, 

jak o tom hovoří narátorka Tereza Jelínková, která se jela na tyto stanice, krátce po otevření, 

                                                 
90 Rozhovor s Jiřím Švábem vedený Jiřím Burianem dne 4.6.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
91 Rozhovor se Stanislavem Hubičkou uložen v: HUBIČKOVÁ, Šárka. Nuselský most: historie, stavba, 

architektura. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014. 
92 Rozhovor s Robertem Marou vedl Jiří Burian dne 10.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
93 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
94 DP Kontakt: Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. 2004, 9(7). 
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podívat. „Na Ládví jsem vystoupily, rozhlídly se, zjistily, že tam nic není a zase jsme jely 

zpátky.“95 

Obecné vnímání pražského metra v jednotlivých dějiných etapách se tedy mohlo 

měnit a mění, přesto nadčasový fenomén zůstává.   

4.2 Zrod a vývoj fenoménu 

Pokud se na chvíli zastavíme u definice fenoménu, a přidáme mu přídomek „společenský“, 

ukazuje se, že pražské metro se týká celého společenského celku, nikoliv jen úzké, specifické 

sociální skupiny.  

Co tedy znamená, že pražské metro je fenoménem celospolečenským a co je příčinou? 

U této kapitoly bych definici pojmu fenomén uvedenou v metodologické části ještě obohatil 

o slovíčka „oblíbený či nezastupitelný“, ale také „vzbuzující emoce“ a „kulturně vlastní“.  

V průběhu československých dějin bylo metro, společenský fenomén, vždy vnímáno 

trochu jinak a přesto mělo a má společného jmenovatele. Metro jako velká a významná 

stavba. „Mě metro fascinovalo už jako dítě a možná o to víc tím, že jsem nebyl z Prahy a 

k tomu metru jsem měl daleko.“96 

Vraťme se na okamžik na počátek dvacátého století. Metro v tu dobu bylo 

celosvětově minoritní záležitostí – měl ho Londýn, Budapešť, New York, Paříž. Bylo tedy 

jakýmsi městským výtvorem a prvkem výdobytků průmyslové revoluce 19. století. 

Nesmíme tudíž opomenout souvislosti s vnimáním lidí na technický pokrok. Stejně tak, jako 

ničitelé strojů tzv. „Luddité“97 , na začátku 19. století existovali zcela jistě i lidé, kteří 

jakékoliv úvahy o vybudování podzemní dráhy nesli přinejmenším nelibě. V 

Československu ještě ve 20. letech 20. století. Anonymní dopis, snad proto, aby nebyl autor 

obviněn ze staromilství, který byl doručen na dopravní podniky tento postoj odhaluje: 

„Vážený pane doktore! Čteme s úžasem, že prý se zavede podzemní dráha v Praze! To snad 

místo elektrické dráhy? To bychom se museli zbláznit! Pořád jen jezdit v tunelu? Vždyť si 

musíte pomysleti, pane doktore, že dělník, úředník třeba celý den od 8 – 6 večer pracuje při 

                                                 
95 Rozhovor s Terezou Jelínkovou vedl Jiří Burian dne 20.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
96 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
97 Angličtí řemeslníci a dělníci, kteří utvořili sociální hnutí zvané luddismus za účelem zničit stroje a překazit 

jejich zavádění v továrnách v době rozmachu průmyslové revoluce, poněvadž se domnívali, že je okrádají o 

práci. 
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večerním světle a pak se těší sednout si do elektrické dráhy a vidět matku přírodu! A Boží 

světlo! Neb matka ohnutá, nemůže i s dětmi jezditi jen v autu, chtějí také něco vidět. Vždyť 

to přece podkope zdraví pořád pod zemí jezdit, kde potom zůstane ta péče o zdraví?? A těch 

miliardů, co to bude státi! Že snad to mají v Londýně, a tak dále, co je nám po tom! Tam 

také jsou nemoce doma! Prosímte Vaše sociálně smýšlecí srdce, nechť se nechá elektr. dráha 

po ulici! Ale když tím passage trpí, tedy navrhujeme, by se na hlavních křižovatkách udělaly 

přechody, na způsob jak na stanici v Chuchli, můstky, to přece nebude stát milliardy! Jsme 

zoufalí! Jediná naše radost, jezditi v neděli neb do práce, a viděti světlo a míti vzduch, se 

nám má vzíti! Což chudý člověk je ničím? Všecky máme býti jak ty hovada, a ty ubohý 

zřízenci! Což se na pocity lidu žádný vzhled nebere? Pane doktore, vyslyšte nás! Matky, 

dělníci a chudý občané.“98 Pocity a názory lidí se také mění v čase a dnes si již nedokážeme 

představit, že by někdo bránil stavbě metra z výše uvedených důvodů. „Zatímco se 

v minulém století mohl moderní dopravní prostředek s úspechem pustit do zápasu 

s chtonickými silami už proto, že jim byl v dobovém vnímání – byl nepravděpodobný a 

zázračný – stavěn na roveň, dneska je přijímán jen jako jedna z novinek.“99 

Mnohdy si avšak neuvědomujeme, že podobný postoj k „novotám“ můžeme 

paralelně zaujímat i dnes. Jen si vzpomeňme na poslední kauzu, ba přímo „boj“ mezi 

dopravními společnostmi taxi řidičů a firmy Uber, která využívá dostupnosti a jednoduchosti 

chytrých telefonů a také dnes již zcela samozřejmé satelity pro GPS lokaci. 

Pokud bych se měl vyjádřit metaforicky a určit jisté společenské „období 

temna“ (ačkoliv ho jako historik nazývám nerad) v oblasti výzkumu fenoménu pražského 

metra, byla by to asi léta čtyřicátá a padesátá. Ne snad, že by se nadále nad metrem 

neuvažovalo, nediskutovalo o něm, ale zdroje nám (ne)ukazují, že se až „tak moc nedělo“. 

ad1: Metro nebylo z očividných příčin v popředí politických a společenských zájmů. 

„Praha je připravená začít stavět metro, jakmile se projednají zákonité náležitosti. 

Odborníci dali najevo, že se uskutečnění projektu nekladou v cestu žádné zvláštní překážky, 

ani že myšlenka není neuskutečnitelná z důvodů finančních, jak o tom pohovořil prof. List. 

Při ceně 1,50K je metro možno vybudovat aspoň v hlavní trati A (Dejvice-Můstek-Pankrác, 

délka 6,3km) nákladem 200 milionů ročně, aby mohlo 1.ledna 1949 začít jezdit.“100 Tento 

                                                 
98 Dostupné v: Expozice metra v Muzeu městské hromadné dopravy. 
99 MACURA, Vladimír, Karel KOUBA, Vit SCHMARC a Petr ŠÁMAL. Šťastný věk: a jiné studie o 

socialistické kultuře. Praha: Academia, 2008, str. 199 
100 Za čtyři roky má mít Praha metro : Velkorysý podnik zcela připraven. In Neznámý. [s.l.] : [s.n.], 

1945. str. 1. 
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plán byl čirou utopií a vzpamatování se z dob válečných, společenské změny v poválečné 

generaci a upevňování lidově demokratických systémů byly nejen evidentní, nýbrž i 

přirozenou prioritou řídících orgánů státu a města. 

ad2: Kromě nalezených dobových novinových článků a určitých vystavených 

informačních ústřižků v muzeu MHD se o tomto období nezmínil ani jeden z narátorů. 

Zároveň jsem si vědom, že pouze jeden z mých narátorů byl přímým „účastníkem“ tohoto 

období. Zároveň musím vzít v potaz také pravděpodobný nezájem obyvatelstva o věci 

veřejné.101 

Teprve v 60. letech nalezneme kořeny metra jako fenoménu v současném pojetí. 

Šedesátá léta byla veřejně otevřenější než období předtím. Opět zde vidím subpříčinu, že 

generace, která nezažila útrapy druhé světové války, potažmo protekorátu, dosáhla aktivního 

věku. Svobodně smýšlející generace, snažící se vymanit z konvencí, konzervativních tradic 

a ideálů hledala nová východiska bytí ve více otevřeném a globalizujícím se světě. Změna 

životního stylu, zájem o spotřební zboží a tím i nárůst cestujících v dopravních prostředcích 

a automobilech byla substance, která pohla naším hlavním městem směrem k další 

urbanizaci a tím i modernizaci infrasktury. Mám například na mysli pražská sídliště a dálnici 

D1. Z obtíží spojených s touto urbánní a společenskou změnou těží „marketingově“ i 

tehdejší režim. „Nově přijímaní provozní pracovníci si těžko zvykali na nepravidelnou denní 

i noční službu v dopravně přetížených ulicích, v přeplněných tramvajích, autobusech a 

trolejbusech; na službu, která vyžaduje značné nervové vypětí, polovojenskou kázeň, 

mimořádnou obětavost a citlivý, zdvořilý vztah k cestujícímu i v konfliktních situacích.“102 

Dopravní krize a celkový mýtus o jejím řešení, o které jsem se zmínil v přehledu historie, 

tak nebyla způsobená komunismem, ani konkrétními osobami, ale společenským vývojem. 

„Tyto mýty byly pak interpretovány zpravidla jako ideologicko-politické konstrukty.“103 

Metro se stalo největším projektem své doby. Neexistoval snad v Praze člověk, který 

by nevěděl, že je součástí generace, která se v Praze dočká podzemní dráhy. „Faktem je, že 

Pražani to, si myslim, jsme to jako vnímali, že se staví. Dokonce jsme byli zvědaví strašně 

jak to dopadne vůbec, protože zkušenosti nebyly. Žádný cestování  tehdy v tý době nebylo, 

                                                 
101 BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 9. vyd. Praha: Paseka, 2003. str. 280 
102 POŠUSTA, Stanislav, et al. Od koňky k metru. 1. Praha : Nakl. dopravy a spojů, 1975. str. 300 
103 SOUKUPOVÁ, Blanka, ed. Úvod do urbánní antropologie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, 2012. 
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že jo aby ses mohl podívat do Londýna…“104 Předpokládám, že to samé platí i o celém 

Československu dodává také: „Ono to se o tom hodně mluvilo, psalo. Byl to fenomén tý 

doby.“105 

A byl využit zcela pragmaticky jako socialistický příspěvek pro naší společnost. „Já 

to nerad jakoby slyším a nerad to používám, že metro bylo výkladní skříň socialismu. Já si 

myslím, že to tak není, že prostě oni jenom využili ten potenciál toho, co to metro má… Já si 

myslím, že Pražský hrad denně nevidí tolik lidí, jako stanici metra, třeba Anděl.“106 A tehdy 

se zrodil fenomén pražského metra podpořený maximální možnou mírou sdělovacími 

prostředky. Navíc v symbióze s propagandou tehdejší doby. Ve své době měl vznik tohoto 

fenoménu i neformální důsledek v podobě Kroužku přátel městské hromadné dopravy, který 

příští rok oslaví padesát let. „Vznikl v roce 1969 a působí při Kulturním domě Vltavská v 

Praze. Zabývá se zejména městskou dopravou, částečně i železniční (spíše v Čechách). Má 

asi 230 členů, pro které vydává měsíční ´Zpravodaj´ o městské dopravě v ČR i ve světě.“107 

Je zcela evidentní, že metro jako samostatný a významný dopravní subsystém přispěl 

k dotvarování první generace, pro kterou se městská hromadná doprava stala více než 

nástrojem pro dopravu z šedivého sídliště do práce a zpět. 

„Řekněte metro a každému Pražanovi se vybaví působivá architektura, stanic, 

pohodlí cestování. Dodejte ´metro a město´, a na mysli vytane fakt, že k cestě z Kačerova do 

centra stačí necelá čtvrthodina. Jako hlavní článek městské hromadné dopravy je spojujícím 

prvkem základních aktivit bydlení – práce – vybavení – rekreace, ale kromě toho přináší i 

něco dalšího.“ 108  Všichni, kteří cestovali a cestují pražskou „podzemkou“, si logicky 

postupně individualizovali tyto pojmy ve využivání tohoto dopravního prostředku. „To by 

se pomalu dala psát knížka na daný téma, jak jsem cestoval pražským metrem.“109 Přesto si 

myslím, že v době před rokem 1989 bylo metro jedním z fenoménů socialistické uniformity, 

ale i obecně v českých zemích zažitého rovnostářství a tím pádem toto ovlivnilo i jak lidé 

s tímto pojmem zacházeli. Teprve v souvislosti s rozmachem demokracie a důrazem na 

                                                 
104 Rozhovor s Jiřím Švábem vedl Jiří Burian dne 4.6.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
105 Rozhovor s Jiřím Švábem vedl Jiří Burian dne 4.6.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
106 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
107 Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí [online]. Praha: ČSDK, 2006 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: 

http://dopravniklub.ecn.cz/clanek.shtml?x=123217 
108 Metro není město. Praha: dostupné v Archiv DPP, 1978. 
109 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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invidivuální myšlení se zde projevilo, jak je se tento fenomén vyvíjí. Každý si dnes, pod již 

dříve zmíněným pojmem (metro je fenomén), představil a představí  něco jiného.  

Významným a zatím posledním velkým, generace oddělujícím, milníkem byly 

povodně, kterým se konkrétněji věnuje kapitola Povodně 2002. Kromě tohoto můžeme 

spatřovat také náhled na fenomén pražského metra pomocí zcela jiného semanticko-

lingivistického zobrazení významu. Tedy abstraktizace pojmu. „Pět písmen a co to pro mě 

všechno může znamenat. Město. Elektřina. Tlačenice. Romantika. Odborníci.“ 110 

A v neposlední řadě i individuální vnímání prostoru metra, jakožto veřejného prostoru. 

„Metro jako nesmírně kapacitní dopravní prostředek je zdánlivě taková jako anonymní 

záležitost.“111 

4.3 Ve světle zájmu 

Během výstavby prvního úseku spatřujeme obě síly spojující se pro co možná největší 

propagaci nového dopravního prostředku. Jak politická rovina samotné propagandy, o které 

zde často hovoříme, tak dozajisté i propagace veřejné, ba praktické novinky, která zvyšovala 

úroveň společenského zájmu zcela automaticky: potřeba orientovat se a cestovat ve 

velkoměstě. 

„Fotografie míst dnešních stanic metra před jeho výstavbou se staly pozoruhodným 

historickým materiálem…“ 112  Důkazem zvýšení společenského zájmu o metro byly i 

výstavy a dny otevřených dveří ještě před samotným dokončením prvního úseku. Zmiňme 

například výstavu O metrech světa pořádanou Dopravním podnikem celý měsíc v Pražské 

výstavní síni na Václavském náměstí 11. září – 11. října 1970. Dále i možnost návštěvy 

stanice metra Vyšehrad v roce 1973 a nesmíme zapomenout ani na Den otevřených dveří na 

konci ledna 1971 v ČKD Tatra Smíchov113, kde byl široké veřejnosti poprvé a naposledy 

prezentován vůz R1. „Účelem této výstavy bylo seznámení veřejnosti s novým typem 

prostředku městské hromadné dopravy. Nelze se proto divit, že nekteří návštěvníci měli 

kromě výrazu ocenění i kritické připomínky.“114 

                                                 
110 Fenomén metro. METRO. 2006, 7(132), 1. 
111 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
112 DUŠEK, Pavel. Encyklopedie městské dopravy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2003. 
113 35000 návštěvníků během dvou dnů 
114 První vůz metra před veřejností. Projekt R1, aneb, Vozidlo, které nedostalo šanci. PRaha: Pavel Malkus, 

dopravní vydavatelství, 2008, s. 1. 
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O volných dnech 10. a 11. května 1974 čekaly tisíce Pražanů v dlouhých frontách na 

první svezení metrem. Během těchto dní se metrem svezlo 620 tisíc cestujících. „První den 

vagonu prvního vlaku, který vyjel minutu po páté ze Sokolovské, sedělo 12 lidí. To byla 

nesmělá předehra. Mezi ránem a dopolednem se začaly před jednotlivými stanicemi vytvářet 

mohutné zástupy, které se přelévaly až do večera. Od pěti rána do půlnoci povozilo 536 

vlaků mezi Kačerovem a Sokolovskou 300 000 lidí, většinou ve vozech nacpaných více než 

pražské tramvaje v největší špičce. Metro prozatím nebylo dopravním prostředkem, ale 

atrakcí. Tak je nutno brát i to, co se v něm odehrávalo. Každý si chtěl vyzkoušet měniče 

mincí, takže ve většině z nich záhy došla zásoba korun. Ztratilo se asi 10 dětí, jejichž rodiče 

byli rozhlasem vyvoláváni po celé trase. Několik méně informovaných jedinců ukazovalo 

předplatní jízdenky turniketům a divilo se pak, proč je chapadla nechtějí pustit dál…“115 

Vývoj masivního zájmu o památku celého pražského metra se do dnešní doby 

pomalu posunul od obecné roviny k jednotlivým sektorům stavby metra. Od obdivování 

monumentální novinky k zájmu o architekturu stanic, historii vozů, fantazii o podzemí, 

vtipům a historkám, které si rozebereme v dalších kapitolách. „Teď už po pěti letech nemůžu 

říct, že jsem, že pokaždý jsem nějak nadšená, že jedu metrem nebo tak něco, ale když jsem 

přijela a mohla jsem se dostat, nevím, z jedné části Prahy do druhý takhle rychle prostě, tak 

já jsem si myslela, wow, to je strašně super prostě. Bohužel v Soči to mít nemůžeme, bohužel 

to nemáme.“116 

4.4  (Ne)Oprávněný symbol socialismu? 

Období 1974–1989 bych pravděpodobně jako novinář nazval jako „Zlaté období budování 

pražského metra“ „Bez pomoci SSSR, pouze vlastními silami, bychom opravdu budovali 

pražské metro těžko. A především – taková izolace by byla zcela zbytečná při tak výhodné 

pomoci našeho nejbližšího spojence. V kapitalismu by pravděpodobně pražské metro 

nedosáhlo takového rozsahu, jako do roku 1989 za socialismu.“117 Jedná se o současný 

výrok ze stránek Svazu mladých komunistů Československa, který má v základní tezi svého 

programu činností marxismus-leninismus, a tudíž ho někteří lidé v dnešní době mohou 

považovat za extremistický. Pokud se ale na historii nebudeme dívat jako na černobílou 

                                                 
115 Metro : Den první. Mladá fronta. 12.5.1974, 29., č. 119, str. 4. 
116 Rozhovor s Marií Voloshynou vedl Jiří Burian 7.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
117 BYSTRÝ, Ladislav 35 let pražského metra. In Články. [s.l.] : [s.n.], 9.5.2009 [cit. 2010-05-17]. 

Dostupné z WWW: <www.komsomol.cz> 
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šachovnici, můžeme si zde a nejen zde exaktně ukázat, že během těchto 15 let se podařilo 

vybudovat 41 stanic, zatímco za posledních 28 „demokratických“ let se podařilo postavit 

stanic 20 a další se nestaví, především kvůli financím a problémům s výkupem pozemků. 

„Při absenci té koncepce a furt mám pocit při absenci peněz, já nevím, kam ty prachy mizej, 

že prostě ani tramvajová síť se nerozvíjí. Pro mě metro v současné době spíš stagnuje, 

protože staví se něco? Nestaví se.“118 Byla to tedy právě vládnoucí komunistická strana, 

která pomohla pražskému metru vystavět portál, který měl posílit stranu samotnou, avšak 

paradoxně posílila jeho společenskou oblíbenost přetrvávající bez ohledu na změnu režimu. 

Naopak pokud si uděláme srovnání vývoje podobných symbolů socialismu (Fučík, 

spartakiáda etc.), metro se stalo nadčasovým prvkem a převážně je dnes považováno za jeden 

z mála pozitivních případů vlivu autoritářského systému na společnost. „To metro bylo 

taková jako první ohromná stavba v Praze, která se vymykala tradiční stavbě nebo tradičním 

stavbám, takže na tu dobu si myslím, že to bylo vynikající.“119 

Sametová revoluce, ač velký milník československých dějin, období velkých 

demonstrací a stávek, zasáhla pražské metro přímo pouze 27. listopadu 1989, kdy se poprvé 

a zatím naposledy stávkovalo a vlaky část dne nejezdily. Metro v dobu tohoto přelomu bylo 

stále viditelným monumentem československo-sovětského přátelství, a přesto si myslím, že 

i v těchto vypjatých dnech neposloužilo jako symbol nebo nástroj „vyřizování účtů“. Naopak. 

Vzhledem k (ne)možnosti přijímat objektivní zprávy v prvních dnech a týdnech po 17. 

listopadu sloužilo metro kromě dopravních povinností jako jeden z informačních kanálů 

veřejnosti. „Při odbavování i po zavření dveří však k vlaku přistoupilo najednou několik lidí, 

kteří lepili na okna i skla dveří soupravy z jejich venkovní strany aktuální zprávy a letáky. 

To vše pro informování ostatních cestujících, kteří se tak novinky mohli dovídat i za jízdy.“120 

Jediné, co by se dalo nazvat emočně naladěnou „odplatou“ bylo strhávání různých mozaik, 

uměleckých děl apod.121 „Byly i spontánně demolovány některé drobnější výzdoby stanic a 

zakrývány pamětní desky. Na druhou stranu například ve stanici Anděl (Moskevská) je i dnes 

zachován reliéf srpu a kladiva.“122  V oblasti architektury se u některých objektů může 

                                                 
118 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 
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120 TONAR, Jiří. Listopad 1989 v pražském metru. DP kontakt. 2009, 14, 11, str. 4 
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122 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
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smazat i vjem doby vzniku. „A je to i škoda si myslim, ne všechno byly i nějaký komunistický 

ideologický slátaniny, spousta těch děl byla objektivně hodnotná od zajímavých autorů.“123 

Co lze do kontextu doby zařadit, je bezpochyby pocit lidí z nové nabyté svobody 

v roce 1990, který ovšem pro některé občany znamenal zvrat i ve společenských zvyklostech. 

Jak nazývám sám ´svoboda utržená z řetězu´. „Pohodlně rozvalen ležel napříč dlouhým 

sedadlem ve vagonu nočního metra, zablácené boty opřeny v místech, kam unavenější 

cestující opírají hlavy. ´Co čumíš,vole, svoboda, ne?´ Zapálená cigareta měla být dalším 

argumentem.“124 Po sametové revoluci byli všechny možné svobodné vyjádření jakýmsi 

kodexem nové doby, který se stal kolektivní pamětí pro stanovení některých dnešních názorů. 

Můžeme toto spatřit i v otázce okolo grafit v metru „Já vím, že to po revoluci to byl trošku 

hit takovej, že to jako je alternativní umění, jo ale to já jsem nikdy neuznával.“ 125 

V rozhovoru na tento viditelný fenomén změny společenského uspořádání odkazuje i další 

narátor: „Už to nebylo takovej ten nablejskanej prostě jako, prostě už začaly ty grafiťáci, 

takový to ježdění mezi vozama, prostě na spřáhle, různě, špína, vandalismus, takový ty 

projevy raný demokracie.“126  

Do dnešních dnů je tak období počátku 90. let vnímáno jako injekce svobody a 

demokracie, se kterou jsme jako společenský organismus neuměli (a mnozí ani dnes 

neumíme) pracovat.  Metro se zachovalo opravdu v dobrém stavu díky stejné péči, kterou 

dostávaly sochy, muzea a jiné pamětihodnosti, o které se vládnoucí garnitura starala kvůli 

pragmatickým potřebám vycházejících ze zadání politických úkolů. Ať byly jakékoliv. „I to 

jak se s metrem do dnešní doby zachází, já když vidím obrázky z New Yorku nebo odněkud, 

i z Paříže – pomalovaný. To metro má určitou - to naše metro! - má určitou úroveň bych řekl 

i po stránce taksi, takový, ne estetický, to nechci říct, ale jako, je v pořádku, že prostě je, 

jako, je pěkný no.“127 Mohli bychom také navrhnout myšlenku, že metro má společenskou 

hodnotu jakési ucelenosti, spořádanosti a čistoty, což bereme jako samozřejmost a naopak 

představuje symbol jiných problémů. „Pokud v čistotě a nadčasové modernosti stavby 
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pražské metro vyhrává, v rozsáhlosti své sítě zůstává značně pozadu.“ 128  Dnes se tato 

myšlenka dostává opět do popředí všech možných diskuzí a sporů nejen na magistrátu. 

Budeme schopni někdy postavit metro D, nebo prodloužit metro až na letiště?  

Na přelomu let 1989 a 1990 se tedy evidentně ukázalo, že metro je fenoménem, který 

i přes obrovskou sílu propagandy zůstal, dovolím si říci, občanskou platformou a nic na tom 

nezměnil ani společensko-politický proud v opačném směru – silný „antisovětismus“ v 90. 

letech. „Z politických důvodů byl zavržen už hotový československý prototyp vozu pro 

pražské metro. Nahradil jej zbytečně masivní, nevzhledný a energeticky náročný výrobek 

mytiščínské vagonky ze SSSR.“129 Což je převládající obecně přijatý názor („Tak to prostě 

bylo“) na tuto kapitolu dějin pražského metra. Především v rigidních pramenech tištěných a 

filmových. Důvodem je zcela jistě i tento antropologický jev. „České intelektuální myšlení 

orientovalo po tzv. sametové revoluci českou kulturu na evropský Západ a na Západ 

americký, s nimiž české veřejné mínění spojovalo prosperitu a demokracii.“130 

Také v kapitole Vozy si opět připomeneme, že ne vše je tak černo-bílé, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Jen mimochodem, je na místě zmínit, že narátoři, především ti 

profesně zainteresovaní, odborníci nebo i životně zkušenější se nad otázkou pražského metra 

shodnou, že socialismus nebyl jen „zlý a špatný“. „Ono se lehce kritizuje co bylo před 

padesáti lety, ale ježišmarja ten vývoj, nejenom u nás, ten šel ve světě dál. Dyť si vem 

počítače.“  

„Představme si, že by v tom centru ta základní páteř nebyla, že bysme nad každým 

tím kilometrem tunelu řešili prostě tisíc pozemků, tisíc vlastníků, střetů zájmů, jak se 

projektuje déčko třeba.“ 131 Zajímavé by bylo, kdybychom se narátorů zeptali někdy na 

počátku devadesátých let. V tomto sprovnání bychom pak mohli zjisti, jak se kolektivní 

paměť či ,zde napsané, veřejné mínění vývijí. „No upřímně řečeno v tom nevidím velkej 

rozdíl rozdíl. Samozřejmě vem to, je to sedmdesátčtyři a dneska je, já nevím 2018, tak to 

bylo nelogický, kdyby vagony byly stejný jako teď i když tehdy na tu dobu, samozřejmě byly 

to vagony z Ruska, nebo ze Sovětskýho svazu, jak se to tenkrát jmenovalo. Oni měli tu 
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130 SOUKUPOVÁ, Blanka, ed. Úvod do urbánní antropologie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, 2012 
131 Rozhovor s Robertem Marou vedl Jiří Burian dne 10.5.2016 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 



63 

 

zkušenost, že jim to tam fungovalo a funguje do teďka, takže se to převzalo ty vagony 

všecko.“132 

Přejmenování stanic bylo samozřejmě účelně zaměřené na zbavení se socialistického 

dědictví, avšak současné názvy stanic v podstatě odpovídají místním pojmenováním, které 

byly navrženy v projekčních plánech před samotnou stavbou a umožňují lepší orientaci 

cestujícím, zejména z ciziny. Přesto zde můžeme pozorovat fakt, že samotné přejmenování 

stanic nebylo pro některé obyvatele Prahy stěžejní záležitostí. A to ani ve zmiňovaném 

„antisovětském reakčním odbobí“. „Nelíbí se mi, jak se naše společnost začala utápět 

v malichernostech. Chápu, že si lidé nepřejí, aby cokoliv neslo Gottwaldovo jméno. Ale chtít 

přejmenovávat i místa a ulice  nesoucí jména některých ruských měst, to je snad zbytečné. 

Zatímco se dá žít s tím, že budeme mít Chabarovskou nebo Moskevskou ulici, nedá se žít 

v tom, v čem žijeme. V té špíně kolem nás.“133 Lze z toho kromě jiného také vyvozovat, že 

přejmenování stanic bylo, vyjma racionálního důvodu, aktem symbolickým, ne kvůli 

názvům samotným, ale kvůli významu. Tento fakt lze také spatřovat v Praze, kdy byla 

přejmenována stanice Moskevská a ulice s tímto názvem stále existuje. Stejně tak stanice 

metra v Moskvě má stále název Pražskaja (Pražská). 134  Fakt, že metro mělo kritický 

symbolický význam, lze vidět na příkladu přejmenování mostu Klementa Gottwalda na 

Nuselský, které se událo až v květnu 1990.135 

„To bylo všechno čistý, naleštěný, že se na to metro jako, jak to bylo nový, na to dbalo, 

nesmělo se to prostě zastavit ten provoz. Bylo to jako ostře sledované vlaky v podstatě že 

jo.“136 Metro v současnosti již nenosí kult, který míval dříve a zaujímá zcela jiné postavení 

pro všechny obyvatele Prahy. V současné době je poměrně zásadně rozprostřeno 

geograficky po celém hlavním městě a hraje velkou roli v ekonomice. Mezi jednotlivými 

podnikatelskými záměry se přihlíží právě k dostupnosti k tomuto dopravnímu prostředku. 

„Ceny nemovitost klesají v podstatě od začátku roku 2009, Praha určitě není výjimkou. 

V Praze se nejvíc stavělo, byla tady největší developerská výstavba, takže ty poklesy jsou 

zaznamenané v Praze z hlediska nové výstavby poměrně razantně. Jak bylo řečeno, zajímavý 

byt je ten, který je dostupný. Dostupná veřejná doprava. Naopak je to v klidné lokalitě. V 

                                                 
132 Rozhovor s Jiřím Švábem vedl Jiří Burian dne 4.6.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
133 Změna názvů stanic. Svobodné slovo. Archiv dopravního podniku, 1990. 
134 Otevřená 6.11.1985 
135 Pražský Nuselský most. 3. Praha, 1993. 
136 Rozhovor s Robertem Marou vedl Jiří Burian dne 10.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 
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Praze je fenoménem Metro, takže kdo se dostane jednoduše na metro, tak to je atraktivní 

lokalitě a tam je to i cenově stabilnější.“137  Je zajímavé spatřovat diametrální rozdíl i 

v uvažování lidí. Dnes metru náleží takový status, že se o něm uvažuje jako o kvantifikátoru 

ekonomických příležitostí. 

Narátoři mi přesto shodně, i když různými způsoby sdělili, že si bez metra nedokážou 

život v Praze představit. „Já jsem generace, sem si poměrně dlouho užil období, kdy metro 

v Praze nebylo... my jsme v podstatě jako lidi na Praze 6, tak se vědělo,že nám tam bude 

jezdit trasa A, tak jsme se na to jednoznačně těšili. To cestování pro nás, já si dneska neumim 

představit, jak by to vypadalo, kdybychom to metro dneska neměli.“138 Toto tvrzení můžeme 

považovat za obecně přijaté i pokud se podíváme i do jiných narativních pramenů. Například 

i v reakci na film Pražské metro zahajuje  hodnocení filmu nalezneme „Metro už bereme 

jako samozřejmost, ale co všechno bylo třeba udělat je dobré vidět, aby si člověk uvědomil 

hodnotu celého díla.“139 Posledním bodem k zamyšlení v otázce socialistického symbolu 

bylo zeptat se také nejmladší generace, jaký dojem v něm budí termín „československo-

sovětská spolupráce“, zejména narátora vyrůstajícího v Rusku. „Zvláštní postoj k tomu 

nemám. Je to strašně super, že komunisti tadyto udělali, protože je to skvělá věc jak 

říkám.“140 Vyrovnání se s minulostí je patrné i na odbornících, u kterých je navíc jednodušší 

oddělit skutečnost a informace, které k nám předimenzovaně přicházejí. „Ono je svým 

způsobem jedno, když hledáte určité poradenství.“ 141   Dále se zaměříme na témata 

upoutávající pozornost veřejnosti. 

4.5 Sen pro obyvatele – Řešení pro Prahu 

„Byli jsme toho názoru, že naprosto pravidelná jízda metrem, rychlá, přesná, v čistých 

vozech a čistém podzemí, by příznivě působila na pracovní náladu zejména tím, kdyby metro 

prodloužilo spánek a zkrátilo cestu domů. Za tento ideál jsem stále pracoval… jen tak 

mimochodem: první námět na stavbu podzemní dráhy vznikl z diskuze mezi mnou a Beladou 

                                                 
137  Zlevňování nemovitostí pokračuje. In: Ekonomika ČT24 [televizní dokument]. ČT24 25.7.2012 21:35 
138 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
139 Pražské metro zahajuje [online]. Praha: POMO Media Group, 2015 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 
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na tanečním večírku…“ 142  Za tímto citátem z roku 1936 stojí vysvětlení a komentář 

Vladimíra Lista k jejich společnému návrhu z dvacátých let. Metro tedy mělo sloužit jako 

řešení pro Prahu, nejen v otázce dopravní, ale i v pravděpodobnosti zlepšení naší rovnováhy 

mezi pracovním a soukromým životem. Dnes jako „life-work balance“ terminus technicus. 

Není dnes tedy sporu o tom, že pražské metro řeší mnoho problémů v pražském urbánním 

prostoru, tak jak popsáno výše. Zajímavé ovšem je, že dnes představuje pro obyvatele i 

řešení banálního typu „Podle mýho názoru, zima, léto, no, metro, můžeš jezdit v zimě v létě 

a je to pohoda, zatímco tramvají, když je hodně zima, tak jako, sníh padá a tak dále, to je 

komplikovaný.“143 O podobné praktičnosti hovoří i další narátorka Tereza Jelínková. „V zimě 

tam není zima, paráda.“144 Byl to tedy i sen obyvatel? 

Sen, toto emočně expresivní slovo nám vyjadřuje pocit lidí, kteří touží po lepší 

budoucnosti, lepším světě, lepší dopravě, lepším životě. Pokud budu jazykově zahleděný, 

nesmíme zapomenout, že vládnoucí garnitura mnohdy používá tento výraz politicky pro 

podtrhnutí svého konstatování a běžně se zobecnňuje. „Pro uskutečnění pražského metra 

mělo rozhodující význam vítězství pracujícího lidu v Únoru 1948 nastoupení cesty k 

socialismu a navázání bratrské spolupráce se sovětským svazem. Díky této pomoci a 

politické i pracovní iniciativě dělnické třídy pod vedením Komunistické strany 

Československa se naplnila myšlenka, která po několik generací byla neuskutečnitelným 

snem.“ Politickým „snem“ bude metro jistě i v budoucnu. „Sníme hezký sen o funkčním 

metru pro Pražany.“145 Opravdu byl a je metro sen pro všechny? 

„Metro má svou funkci v přestavbě města. Bourá domy, ale také je zachraňuje.“146 

Při výstavbě Nuselského mostu zmizelo 17 domů. „Když beru v úvahu, že to metro vzalo 

opravdu řadě lidí, třeba to bydliště, kdy se mnoho baráků bouralo, viz. na té Hradčanské.“147 

Dnes pokládáme metro za přirozenou součást života v Praze. „Výstavba pražského 

metra svým rozsahem i významem přesahující hranice Prahy dokázala oprávněnost svého 

                                                 
142 Městská hromadná doprava. Sborník materiálů z III. Listovské rozpravy. Brno, technické muzeum 
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145 ČAPKOVÁ, Tereza. Náměstek Dolínek: Sníme hezký sen o funkčním metru pro Pražany. EURO [online]. 
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146 ŠPAČKOVÁ, Dana. Metro a město. Tvorba. Praha, 1978. 
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historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 



66 

 

označení za stavbu století…“ 148  Kriticky lze předpokládat, že v dnešní době, která 

upřednosťnuje soukromý zájem nad veřejným, můžeme spatřovat i prapříčiny všech dohadů 

o jakékoliv další výstavbě. Díky tomuto veřejnému statusu se dnes samozřejmě nelze divit, 

že je velice těžké rozhodnout o jakékoliv změně v územním plánu či stavbě. Jsem si jistý, že 

bez opačného přístupu by zde ani sen, ani řešení nebylo. „Tadleta generace na plný pecky 

schytala tu výstavbu v tom centru Prahy, i v tom širším centru včetně té Hradčanské a 

kulaťáku, protože prostě ta Praha to bylo jedno velké staveniště, ale ne na půl roku, ale to 

bylo třeba na pět, na osm let, Václavák, rozkopanej v podstatě od, když vezmu jenom pak 

uzel u Muzea, postupně, tak vždycky na nějakém konci Václaváku probíhalá ňáká zásadní 

výstavba.“149 Možná, že v současnosti si to už neuvědomujeme, ale určitá stavební činnost 

v nejužším centru města probíhala od roku 1969 až do roku 1985. Pavel Fojtík vzpomíná i 

nadále „Všude špína, prach, randál, vohrady z vlnitého plechu, nikde předtím nebylo 

úniku.“150 Chce se mi dodat, ještě, že u člověka funguje selektivita paměti.  

„Na mnoha místech otřásla výstavba metra životem obyvatel i návštěvníků, změnila 

podstatně kulisy i celé prostředí, ale výsledný efekt snad nános nepříjemností už setřel.“151 

Dnes opět nikoliv zcela. I vzhledem k tomu, že se nic nového momentálně nestaví, je 

prioritně potřeba rekonstruovat některé původní stanice. Zejména ty starší dvaceti let. 

Vzrůstají diskuze o moderních podobách stanic, o řešení rekonstrukcí, které přímo souvisejí 

s jednotlivými uzavírkami dotčených stanic. Jedna z nejvýznamnějších stanic v centru města 

– Národní třída, která byla uzavřena téměř dva roky, si tímto bezezbytku prošla. Tři a půl 

tisíce podpisů Pražanů v petici bylo předloženo pražským zastupitelům. Petice postavená na 

několika argumentech152 požadovala kompletní zachování provozu metra. „Je s podivem, že 

u jedné nejfrekventovanějších stanic je možné v zájmu jednoho podnikatele využít zcela 

nenormálního opatření.“153 I tak se stanice uzavřela. Obraz této petice zde stavím opět do 

kontrastu s rozhodnutími státních činitelů za minulého režimu a současné všeobecné 

možnosti diskutovat o čemkoliv a vznášet námitky téměř na cokoliv. „Zas si dneska myslim, 

že kdyby se třeba rozhodovalo, tak že by možná vyhrála ta podpovrchová tramvaj, ale prostě 

                                                 
148 DUŠEK, Pavel. Encyklopedie městské dopravy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2003. 
149 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
151 KYLLAR, Evžen. Praha a metro. Praha: Gallery, 2004. 
152 Stanice metra prošla kompletní rekonstrukcí po povodních v roce 2002, nastává tedy otázka, zda byla 

nynější drahá modernizace opravdu nutná. 
153 Z textu petice 
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aby někdo měl koule a říct ne, prostě bude to autonomní metro, který bude samostatný 

dopravní systém a bude to stát šílený prachy a šílený utrpení lidí…“154 Zároveň také zmíním, 

že o samotné petici, uzavření, rekonstrukci a následném otevření informovala většina 

celostátních médií, a tak metro pokračuje svým veřejným životem i v 21. století. 

Nejčastějším tématem (a problémem zároveň) v poslední době je rozšíření metra na 

sídliště v oblasti Prahy 4. I v roce 1990 se stále počítalo s další postupnou výstavbou nových 

linek. Zejména trasy D. „Stavba by měla začít za čtyři roky a skončit v roce 2000, kdy by 

mohla trasa dlouhá téměř sedm kilometrů sloužit cestujícím.“155 Dnes, po dvacetiosmi letech 

se tato myšlenka dostává opět do popředí všech možných diskuzí a sporů, nejen na 

magistrátu. "To je čtvrtstoletí, že se o tom jenom kecá."156 Budeme schopni někdy postavit 

metro D? „Já vidím, že jsou předmětem určitého politického boje a to je špatně.“157 Jak by 

asi dopadlo pražské referendum na téma zda rychlodráha či metro na letiště? „Stanice 

Veleslavím udělali, kde mělo být východisko, prostě místo pro cizince hlavně a někteří 

cestujou vůbec pro vstup na letiště a oni tam postavili stanici bez, v poslední fázi bez těch 

schodů a teď ty cizinci, já jsem toho byl sám svědkem prostě, s těma kuframa rvali, co jeli 

na letiště… prostě nedomyšlený.“158 

Metro reflektuje nejen politickou situaci, ale také vzájemnou společenskou 

komunikaci. Vládnoucí establishment, který vidí ve svém řešení sen obyvatel a obyvatelé 

zase řešení, které je mnohdy jen pouhým snem.  

„Ta výstavba především v tom centru, to byl velmi, velmi negativní jev, ale stálo to za to, 

stálo to za to utrpení.“159 
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4.6 Architektura pražského podzemí 

„Jsou tam ohromná náměstí a lidé žijí ve světlých a vzdušných skleněných palácích. Počasí 

dělá městská elektrárna a fantastické přístroje, dokonalí služebníci člověka. Myslíte, že se 

jednou lidstvo dočká takového podzemí? A že v něm bude šťastno?“160 

Metro lze vnímat i jako svět v podzemí. „Dá se tam ztratit úplně snadno, to ani 

nemůžu porovnávat. Moskevské metro je jako svět podzemí.“161 A právě skutečnost, že se 

základní síť pražského metra nachází v podzemí, přispívá prozaicky i ke zvýraznění důvodů, 

proč je metro v Praze fenomén. „Šílenej rachot, zbíječky, takový ten stavební ruch a já si 

pamatuju, že jsem úplně hrůzu , to pro mě bylo jako vstup do pekla tam budujou.“162 Samotné 

podzemí je z psychologického pohledu komplexem vzbuzujícím zvláštní emoce. „Svět na 

povrchu bývá jasný a přehledný a sdílíme jej s ostatními lidmi. Svět v podzemí je světem 

vnitřního prostoru, nádechu a osamění.“163 Člověk vnímá podzemí zcela jinak než život na 

povrchu, chová se zde ostražitě a jeho smysly jsou aktivovány naplno. „Když jsem byla menší 

a jela jsem právě s tátou někam céčkem a jezdily ještě ty úplně nejstarší vagony, tak oni 

vždycky při přejezdu přes nějakej ten spoj vlastně zhasly na chvilku a jak jsem byla malá, 

tak jsem se strašně bála“.164 

Vzhledem k tomu, že metro bylo budováno s velkým semiotickým významem, bylo 

nutné se v rámci celkového konceptu architektury vyrovnat s živlem podzemí. „Sémiotika 

socialistického ideálu byla přímo vyhrocena proti temným silám podzemí, proti demonické 

mytologii vrhla do boje mytologii svou.“165 I z tohoto pohledu je očividné, jak moc záleželo 

tehdejší garnituře na tom, aby celková architektura pražského metra zanechala dlouhotrvající 

dojem, což bychom mohli považovat za jeden z největších kladů pro obyvatele i přesto, že 

se jedná o věc, která v podstatě zevšedněla. „Každé metro na světě se staví tak, aby potlačilo 

působnost sil temna, každá stavba podzemní dráhy sděluje: Jsi sice pod zemí, ale nic to 

neznamená. Je tu bezpečno, klid, slouží ti zde spolehlivá, rychlá a přesná doprava, která má 
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jediný cíl – přemístit tě, kam je ti libo a znovu tě vrátit na povrch.“166 A přesto na nás tento 

prvek psychologicky působí: „Je to v podzemí, je to takový zvláštní, že jo a nikdo neví jak to 

funguje.“167, a právě proto si dovolím tvrdit, že obyvatele výrazně ovlivňuje i fascinace 

podzemím, která podporuje zvědavost a zájem o pražské metro. „Podzemí je takový, lákavý 

to je.“168 „Samozřejmě nejvíc mě zajímalo, že jsem se chtěl projít v tunelu.“169 

Podzemí je tedy přinejmenším zajímavé, ale tento status může mít i opačný výsledný 

efekt. „Do dneška jsou lidi, který do metra nevlezou, protože stačí, že mají nějaké 

klaustrofobické pocity a znám lidi, který metrem nikdy nejeli. Dospělí lidi. Pro ně je to prostě 

tabu a radši pojedou o hodinu dýl než aby prostě vlezli někam do tunelu, kde nevidí. To 

cestování metrem je úplně něco jinýho.“ 170  To zajisté nepopírá výše popsané důvody, 

především pak psychologický prvek. Existují totiž části metra, které jsou na první pohled 

jistým spojovacím článkem mezi podzemím a světem na povrchu. Můžeme se v této 

myšlence opřít o takzvané „Výdechy“, čili větrací šachty metra, které samy o sobě jsou 

jedním ze zajímavých prvků architektury pražského metra. To nám dokazuje sofistikovaný 

a v mnohém směru novátorský projekt, ze kterého vzešla kniha Nádech a výdech od Pavla 

Charváta a kolektivu. „Za téměř dva roky práce na knize nashromáždil několik tisíc 

dokumentů, fotografií, výkresů a archiválií, mluvil se všemi žijícími architekty původních 

stanic metra a navštívil stovku pražských výdechů.“171 Může být inspirací pro další badatele 

a příslibem, že o pražském metru můžeme zjistit ještě mnoho zajímavého. „Nádherná 

400stránková knížka Nádech výdech, která se probojovala mezi finalisty soutěže 

Nejkrásnější kniha Česka a její první vydání je rozebráno, obsahuje stovky dobových i 

historických fotografií, nákresů, archiválií a vzpomínek žijících architektů pražského 

metra.“172 

                                                 
166 MACURA, Vladimír, Karel KOUBA, Vit SCHMARC a Petr ŠÁMAL. Šťastný věk: a jiné studie o 

socialistické kultuře. Praha: Academia, 2008, str. 209 
167 Rozhovor s Marií Voloshynou vedl Jiří Burian dne 7.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
168 Rozhovor s Terezou Jelínkovou vedl Jiří Burian dne 20.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
169 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
170 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
171 Nádech výdech [online]. Praha: BiggBoss, 2017 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: 

https://shop.biggboss.cz/products/jan-charvat-nadech-vydech 
172 tamtéž 



70 

 

4.7 Stanice metra 

Nyní se podíváme na signifikantní prvek pražského metra. Stanice. „To, co odlišuje Prahu 

od jiných systémů metra, je rozvoj jednotícího architektonického stylu, který je ve své 

koncepci jak osobitý, tak i jednoduchý a efektivní, co se týče nákladů provedení.“ 173 

Na stanice pražského metra můžeme v rámci výzkumu pohlížet ze dvou stran. Zatímco 

architektonická zpověď hraje zcela jistě nemalou roli na významu (zároveň symbolu) 

pražského metra a jeho oblíbenosti u nás i ve světě: „Pro typ stanic v mezinárodním měřítku 

se zde začalo používat označení ́ stanice pražského typu´ a to vzhledem k zdokonalení celého 

opěrného systému právě na trase 1.B.“174, tak samotné pojmenování je mnohdy tématem 

k věcné (či věčné?) diskuzi. 

Pokud bych měl uvést příklad, který spojuje obě množiny tohoto subfenoménu, 

architektonickou a terminologickou, vzájemně do jednoho tématu k úvaze, je to stanice 

Anděl (dříve Moskevská). „Zakončení I. etapy výstavby pražského metra, tj. propojení tří 

tras v centru hlavního města bylo umocněno uvedením do provozu stanice Moskevská na 

trase 1.B v Praze, která byla architektonicky ztvárněna sovětskými specialisty a stanice 

Pražská v Moskvě, architektonicky ztvárněné československými specialisty.“175 

Architektura, styl stanic a jejich podoba samotná je velice důležitá pro pochopení 

fenoménu pražského metra a zaujímá jedno z hlavních témat, které by bylo možno empiricky 

završit v některé návazné samostatné studii. „Metro, zvláště architektura jeho stanic je 

vizitkou nejenom hlavního města, ale celé naší socialistické společnosti a vizitkou všech, 

kdož se na této stavbě podílejí.“176 Zejména tak byly ozdobeny honosné, mramorem osázené 

stanice metra I.A, které dodnes lehce poznáme díky eloxovaným plechovým deskám 

s kruhovými prolisy připomínajícími čočky. Že si tyto unikátní deskové tvary obložení na 

první pohled spojíme s pražským metrem dokazuje také, že jsou použity jako logo aplikace 

„Metro Praha“ pro mobilní telefony.177 Oproti mramoru a kamenu byly tyto desky účelově 

použity z důvodu typu stanic na trase I.A, kde jsou stropy a stěny zakulaceny vzhledem 

k ražení těchto stanic pod povrchem. Jedinečnosti oproti starší lince si všiml i jako dítě 

                                                 
173 BENNETT, David. Metro : Příběh podzemní dráhy. 1. Praha : Fortuna, 2005. str. 76 
174 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
175 VOSKA, Zdeněk Pražské Metro : Stavba československo-sovětské spolupráce. In Investiční 

výstavba. [s.l.] : [s.n.], 1987. str. 34 
176 KŘIVÁNEK, Josef, Jaromír VÍTEK a Zbyněk ŠMÍD. Všechna metra světa. Ilustroval Ervín URBAN. 

Praha: Nadas, 1986. Knižnice silniční a městské dopravy. 
177 Tato aplikace slouží jako ukazatel odjezdu vlakových souprav ve všech stanicích pražského metra 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=166545/158378_0_
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Robert Mara. „Áčko z pohledu malého dítěte už bylo jako palác.“178 Vnímání a působnost 

relativní veličiny, jako je estetika metra, může nezávisle souviset i s původem (národností) 

člověka a nejen jeho zážitkami s dětství. „Nevím, jestli to mám říkat nebo ne, nemůžu říct, 

že je to takovéto krásné metro, že jo, jako v Moskvě třeba, to není. No metro v Petrohradě je 

taky nádhera, je to prostě úplně muzeum, muzeum v podzemí.“ 179 Narátorka v podstatě hrdě 

potvrzuje to, co je o moskevském metru celosvětově známo. „Podzemní dráha, která denně 

přepraví více než osm milionů lidí, má nejpřepychovější výzdobu na světě. Mramor, 

ušlechtilá ocel, drahé kovy nebo barevné sklo. To vše připomíná honosný palác a zároveň 

vypovídá o marnivosti, se kterou sovětští soudruzi soupeřili se svými západními rivaly.“180 

U stanic metra, kromě architektonického přístupu, dnes vidíme zcela příznačně i 

rozdíl mezi různými formami vlády či společenského zřízení. U výstavby a specificky také 

pojmenování stanic. Vyplývá samozřejmě už z podstaty filozofie socialismu, který volí 

přístup „internacionální, masový, celospolečenský“, že pražské metro bylo budováno jako 

celonárodní počin. „Stavba metra je příkladem společného úsilí Čechů a Slováků, spojení 

všech krajů naší vlasti.“181 Bylo tedy potřeba se vymezit k místní příslušnosti a chápat metro 

jako soubor znaků označující „československá socialistická společnost“. Jednak díky 

publicistickému vlivu, který toto signifé zdůrazňoval „stanice Budějovická budována 

dělníky z Budějovic, Kačerov Brňáky, Mládežnická Plzeňáky, Pražského povstání stavaři 

z Karlových Varů…“182, pak především ve viditelné celostátní syntezi v pojmenování stanic, 

které dovršovalo tendenci k oslabování pražského místopisu a kladení důrazu na 

celonárodnost a celostátnost stavby.183 A to přesto, že původní pojmenování stanic mělo 

především zdůrazňovat socialistické reálie, osoby a symboly, což bylo a je na první pohled 

zřejmé.184  

                                                 
178 Rozhovor s Robertem Marou vedl Jiří Burian dne 10.5.2008 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
179 Rozhovor s Marií Voloshynou vedl Jiří Burian dne 7.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
180 Moskevské metro [Metro] [film]. Režie Sergej Komarov. Rusko, 2009. 
181 HAVLÍČEK, Vítězslav: Sen se stává skutečností. Rudé Právo, 1974, roč. 54, č. 110 (12.5.), s.2 
182 ŠPAČKOVÁ, Dana: Metro bez konce. Tvorba, 1974, č.19, str. 10-11 
183 MACURA, Vladimír, Karel KOUBA, Vit SCHMARC a Petr ŠÁMAL. Šťastný věk: a jiné studie o 

socialistické kultuře. Praha: Academia, 2008, str. 204 
184 tamtéž str. 203 
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4.8 Vozy 

Dnes již můžeme říci, že vozy pražského metra zaujímají na piedestalu historických 

předmětů pražského metra zcela výsadní postavení. Nejen kvůli své vlastní fyzické velikosti, 

výkonu a nezastupitelnosti. Jsou základním pilířem a symbolem celého fenoménu metra a 

oprávněně. Váže se k nim nesmírné množství příběhů, technických dat, čísel a také spousta 

politiky, osobní výhry a zklamání.  

Velkým tématem se vozy metra staly totiž ještě než vůbec první souprava mohla 

reálně vyjet do pražského podzemí. Jednalo se o spor o to, které vozidlo si Praha vybere pro 

svou první podzemku. České z výroby ČKD nebo sovětské z Mytiščinského výrobního 

závodu.185 V obecném povědomí i dnes panuje názor, že zcela hořce jsme museli ustoupit 

politickému nátlaku Sovětskému svazu. „Důvody byly samozřejmě politické. Tatrovácký vůz 

skončil v kopřivách u zkušební trati, pak ho odvezli na odlehlou kolej muzea kolejových 

vozidel v Brně a nakonec sešrotovaly, aby snad nezůstala nějaká stopa, že naši lidé by 

dokázali lepší vozidlo než po léta do našich hlav vtloukaný sovětský vzor.“186 Že šlo, dle 

mého názoru, o emoční napětí z doby porevoluční nám poodhaluje Robert Mara v knize, 

která je věnována celistvě o projektu R1, čili vozech české výroby pro pražské metro. 

Zásadní zde kromě nezpochybnitelných, avšak těžko dokumentovatelných politických vlivů 

byla technická a praktická stránka reálných argumentů. „Osudové rozhodnutí umožnilo 

přijmout vysoce zastaralé a v řadě parametrů nevýhodné, avšak v provozu i výrobě důkladně 

vyzkoušené vozidlo, jehož uplatnění v projektech pražského metra, vycházející rovněž ze 

sovětské technologie znamenalo poměrně logickou cestu nejmenšího odporu.“ 187  To 

především při zvážení požadavku otevřít pražské metro, logicky, v co nejrychlejším termínu. 

Přiznává to i jeden z prvních strojvedoucích v pražském metru Jiří Fiala: „Řada věcí tam ale 

byla ještě nedotažená. Zejména vozová skříň. Po těch letech se domnívám, že budoucí návaly, 

které na metro během krátké doby přišly, by ten vůz v tehdejším provedení nesnesl a skříň 

by v takových podmínkách zřejmě mnoho nevydržela.“188 

                                                 
185 Výběrového řízení v roce 1968 se kromě Mytiščínského závodu a ČKD Praha zúčastnilo také 

československo-rakouské konsorcium MEZ Vsetín – SGP Wien, švédské konsorcium ASEA – ASJ a 

východoněmecký LEW Henningsdorf. 
186 Metro je stavba. In Podzemí. 22. [s.l.] : [s.n.], 1991. str. 32. 
187 MARA, Robert. Projekt R1, aneb, Vozidlo, které nedostalo šanci. Praha: Pavel Malkus, dopravní 

vydavatelství, 2008. Edice vozidel pražského metra. 
188 Rozhovor s Jiřím Fialou. Dostupné v: MARA, Robert. Projekt R1, aneb, Vozidlo, které nedostalo šanci. 

Praha: Pavel Malkus, dopravní vydavatelství, 2008. Edice vozidel pražského metra. 
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Při těchto ryze komparačních a popisných řádcích je však nutno mít na paměti, jaké 

byly osobní dopady na jednotlivé aktéry tohoto rozhodnutí. Vždy si musíme uvědomit, že 

každý z nás má své vlastní dějiny, které prožíváme jako svůj vlastní fenomén. Takový je 

například příběh hlavního konstruktéra R1 Antonína Honzíka, kde úděly „velkých 

dějin“ doslova převálcovaly jeho životní naděje. „Táta, samozřejmě, psychicky to na něj 

působilo velmi depresivně, protože on ztratil vlastně smysl života.“189 vzpomíná jeho syn 

v sérii České televize Zašlapané projekty. V „nové době“ byl inženýr Honzík, který 

mimochodem stojí za konstrukcí dodnes v Praze jezdících tramvají T3, přizván k zahájení 

vývoje nových, dnes v pražském metru operujících, souprav M1. „Konstrukční práce na tý 

em jedniččce mu přinesly obrovskou satisfakci - Hlavně po morální stránce a po psychický 

stránce, ale hlavně ten pocit prospěšnosti a naplnění toho snu vlastně.“190 Na tomto příkladu 

jsem chtěl ukázat především, že pro lidský život existuje známé „Jednou jsi dole, jednou 

nahoře“, kde perioda „dole“ a „nahoře“ reflektuje a podmiňuje naše vnímání na dobu našeho 

života a střetává se zde s kolektivní pamětí a obecnými znalostmi. 

Dnes již operují v pražském metru především nové soupravy M1. Sovětské vozy 

skončily svou pouť již před devíti lety „2. července 2009 byl poslední den, kdy se v 

pravidelném provozu objevila souprava 81-71 v metru. Měla dojet ze Zličína na Černý Most 

a zpět, ale souprava se stala na zpáteční cestě ve stanici Luka objektem vandalů a svou cestu 

tak předčasně ukončila.“191 Kromě tehdy evidentního „zájmu“ vandalů je ale dnes opět 

velkou událostí vypravení sovětských souprav do běžného provozu za účelem nostalgicky 

připomenout tyto památky na kolejích. 

Hlavním důvodem by mohla být již zmíněná nostalgie. Detailní popis jsem získal i 

díky rozhovoru s Terezou Jelínkovou „Taková nostalgie, že to člověk nevidí každej den, 

nevím no, bylo nás tam hodně, byly tam malý děti, všichni tam měli ty iphony, všichni si 

natáčeli, já jsem s sebou také měla foťák samozřejmě. Taková atrakce no.“192 

Kromě jednorázově vypravovaných souprav EČS a 81-71 při výročích a jiných 

„jubilejích metra“ se můžeme netradičně „svézt“ i pravidelně. Jedná se o zážitkové jízdy 

                                                 
189 Pražské metro. In: Zašlapané projekty [televizní pořad]. Připravili: J. Skalický, K. Bělohlavý a P. Lokaj. 

Česká televize, 2008 
190 Pražské metro. In: Zašlapané projekty [televizní pořad]. Připravili: J. Skalický, K. Bělohlavý a P. Lokaj. 

Česká televize, 2008 
191 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
192 Rozhovor s Terezou Jelínkovou vedl Jiří Burian dne 20.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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pražským metrem v rámci nového projektu „Nostalgie DPP“. Posledními takovými akcemi 

byly:  

24. dubna - Speciální jízda čtyř vozovou soupravou 81 – 71 

28. dubna - Noční zážitková turistika na trase C 

19. května - Speciální zážitková jízda soupravy metra Ečs 

16. června - Jízda historickou soupravou metra typu 81-71 za nevšedním poznáním 

Tyto dnes velmi populární neobyčejné zážitky pořáda společně Dopravní podnik 

hlavního města Prahy, Hospodářská komora hl. města Prahy a Klub železničních cestovatelů. 

Všechny tyto „metro eventy“ je nutno si rezervovat na stránkách www.prahatechnicka.cz. 

Při návštěvě stránek nám ovšem hlásí kompletně vyprodáno. "V okamžiku, kdy poprvé padl 

na dopravním podniku tenhle nápad, že by se mohla udělat jízda starou éčéeskou pro 

veřejnost a placená, budou za to platit, daj za to stovku - jsem říkal. No vy jste se zbláznili. 

Dyť to tady před, já nevím, čtyřmi lety jezdilo, vždyť to každej pamatuje, lidi s tim jezdili 

každej den do práce a teď daj kilo za to, aby se svezli, dyť toho se nikdo nebude účastnit - 

no tak trapně jsem se zmýlil."193 Událost tohoto typu se dokonce zařadila i mezi známé 

turistické atrakce v obecnější rovině. V místě akce je totiž nově možno získat všeobecně 

populární turistickou známku.194 

Je pravděpodobné, že i díky všeobecnému otevřenému přístupu k informacím a 

především jednoduchosti jejich získání se podařilo vzbudit zájem i široké veřejnosti o 

pražské metro. Dnes již některé informace ani nemusíme aktivně vyhledávat. „Dneska sám 

dopravní podnik dělá tyhle akce, co my jsme tehdá dělali sami jenom díky tomu 

metrowebu.“195 

Tak jako jsou fenoménem původní vozy EČS a 81-71, tak je jisté, že se dočkáme 

doby, kdy budeme sledovat  81-71M a M1 přijíždět do nějaké stanice při výjimečné události. 

„Jakkoliv je dnes hodnota těchto exemplářů ještě nedoceněna, v budoucnu se určitě bude 

jednat o hodnotné technické památky, dokumentující nejstarší období provozu pražského 

metra nejen pro všechny jeho příznivce, ale i pro profesionály podílející se na jeho dalším 

                                                 
193 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
194 Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň "potvrzením" o dosažení 

turisticky atraktivního místa. 
195 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 

http://www.prahatechnicka.cz/
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rozvoji.“196 Stojí za to ještě připomenout, že téměř všechna současná velká výročí související 

s pražským metrem, nás mohou přirozeně uvést do vzpomínek na dobu spříznění se 

Sovětským svazem. Při otevření trasy A, byť o pár měsíců později, využil Leonid Brežněv 

příležitost a poslal dopis budovatelům metra. „Máme upřímnou radost, že vaše úspěchy jsou 

výsledkem širokého socialistického soucítění které na stavbě metra rozvinuli českoslovenští 

stavbaři a sovětští odborníci na počest 60. výročí Únorového vítězství československých 

pracujících nad reakcí.“197 Zatím poslední kulaté výročí bylo v roce 2014. Proběhl tradiční 

den otevřených dveří a o výročí se zmiňovala i jiná významná média. Například 

veřejnoprávní Český rozhlas198, nejnavštěvovanější zpravodajský portál Novinky.cz199, či 

noviny Pražský deník 200 . V letošním roce „osmiček“ si připomeneme v srpnu čtyřicáté 

výročí otevření prvního úseku trasy A. 

4.9 Nuselský most 

„Sen, který se stal skutečností. Takové titulky jsme četli v únoru 1973 v novinách, když se 

otevíral Nuselský most. Snily o něm celé generace a tvralo to více než šedesát let, než se 

přikročilo k jeho realizaci.“201 Tato citace nápadně připomíná podobné věty, které se týkají 

celého pražského metra. Je naprosto neoddiskutovatelné, že Nuselský most (dříve 

Gotwalldův) zcela simultálně zaujímá, společně s celou stavbou pražského metra, 

fenomenální místo v naší společnosti. A to možná o něco málo dříve s jinými proprietami. 

„Velmi zajímavou a atraktivní podívanou zažili Pražané ve dnech 23. – 27.  listopadu 1970, 

kdy se uskutečnily statické zatěžkávací zkoušky hrubé stavby mostu. Hlavní roli tu sehrálo 

66 tanků.“202 

Morfologie pražského terénu způsobuje, že Nuselského údolí si přirozeně žádalo o 

přemostění. „Míváme ten pocit častokrát, že se nám něco zdá být jakoby odjakživa: i známost 

                                                 
196 MARA, Robert a David PROSICKÝ. Elektrické vozy 81-71, aneb, Symbol budování pražského metra. 

Praha: Malkus, dopravní vydavatelství, 2016. Edice vozidel pražského metra. str. 233 
197 KŘIVÁNEK, Josef. Pražské metro. 1. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1987. str. 21 
198 Metro jezdí pod Prahou už 40 let. Budoucnost je ale na povrchu, věří město [online]. Praha: irozhlas.cz, 

2014 [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/node/5929941 
199 Pražské metro slaví 40 let, dopravní podnik ukázal nepřístupné prostory [online]. Praha: Seznam, 2014 

[cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/335747-prazske-metro-slavi-40-let-

dopravni-podnik-ukazal-nepristupne-prostory.html 
200 Pražské metro v pátek oslaví 40 let od zahájení provozu [online]. Praha: Vltava Labe Media, 2014 [cit. 

2018-06-24]. Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazske-metro-v-patek-oslavi-40-let-od-

zahajeni-provozu-20140504.html 
201 PAVEL FOJTÍK A KOLEKTIV. Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha: Dopravní 

podnik hlavního města Prahy, 2010. str. 299 
202 PAVEL FOJTÍK A KOLEKTIV. Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha: Dopravní 

podnik hlavního města Prahy, 2010. str. 309 
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s člověkem, se kterým mluvíme poprvé, ale je nám sympatický a rozumíme si, most, který se  

klene nad údolím (třeba nuselským), se tak posadil doprostřed svého města, jakoby to místo 

na něj čekalo.“203 První úvahy se datují až na přelom 19. a 20. století a paradoxní je, že tato 

odysea nápadně, až ostře, analoguje přístup k výstavbě podzemní dráhy. Od prvních úvah, 

přes nejvýznamnější nerealizovaný návrh z roku 1919 od Stanislava Bechyněho a Bohumíra 

Kozáka až po samotné ceremoniální dokončení. „Pionýři z nuselské devítiletky se seskupili 

do tvaru číslice 25 ve žluté barvě. Kutálka pražské posádkové hudby zahrála tuš a o 40 metrů 

výš se ve čtvrtek 22. února 1973 na právě otevíraný most vydali komunističtí pohlaváři.“204 

Tehdy se podařilo synchronizovat minulé události s tehdy současnými. Ostatně, 

připomínání událostí je důležitým prvkem pro udržení kontinuity národa, státu nebo 

vládnoucího systému. Dvacáté páté výročí „únorového vítězství“ oslavované na mostě 

Klementa Gottwalda tak hrálo všem do karet. Tedy téměř všem. „Pro nás jako autorský tým 

to bylo řekněme patnáct let pracovního života a nakonec nás ani nepozvali na otevření, 

protože to bylo jen pro stranické funkcionáře.“205 Podobně to vnímá i pamětník Jiří Šváb. 

„Když to bylo spuštěný, tak se to neobešlo, ale to vím z novin, nějakých těch oficiálních, se 

tím chlubili ty co nejmíň se o to zasloužili, je to tak ale do dneška, co si budeme povídat. 

Dycky ty co stříhaj ty pásky, tak ty se k tomu dostanou až když se to stříhá.“206 Jinak musím 

konstatovat, že se bohužel o Nuselském mostě žádný z narátorů nezmínil i přesto, že 

Nuselský most je páteřní stavbou celé pražské dopravy, nejen metra, a tak jakékoliv 

pochybnosti o jeho stavu a funkčnosti vyvolávají spoustu emocí. „Víte, o údajných 

problémech Nuselského mostu se už toho napovídalo a napsalo tolik, že by to vydalo na 

menší román.“207 

A samostatným fenoménem, který zvyšuje (ač neradostně) povědomí o Nuselském 

mostě by mohlo být téma sebevražd. „Dříve, když jsem přecházela pod mostem ulici, jsem 

se rozhlédla doleva, doprava a pro jistotu i nahoru, jestli někdo neletí.“208  Na „Mostě 

sebevrahů“ ukončilo svůj život více než 300 lidí.209 Vysvětlující, psychiatricky podloženou 

odpovědí, proč je most „memento mori“ poskytl architekt mostu a stanice Vyšehrad 

                                                 
203 ŠPAČKOVÁ, Dana. Metro a město. Tvorba. Praha, 1978, , 1. 
204 Most, který spoutal Prahu. Mladá fronta dnes. 2018, , 1. 
205 Rozhovor s Jiřím Hejnicem. Uložen v: HUBIČKOVÁ, Šárka. Nuselský most: historie, stavba, 

architektura. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014. 
206 Rozhovor s Jiřím Švábem vedl Jiří Burian 4.6.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
207 Nuselský most? Nespadne!. Dobrý večer. 1996, , 1. 
208 HLUŠIČKOVÁ, Marie. Plot pomohl, už půl roku z mostu nikdo neskočil. DNES. 2008, , 1. 
209 Přesná statistika neexistuje. Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy 
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Stanislav Hubička. „Začali jsme zábradlí zvyšovat, ale skákali dál. Ptám se psychiatra, proč 

neskáčou třeba ze Staroměstské věže? Říká mi, to je těžké, sebevrah tam pod sebou vidí ty 

stříšky, on potřebuje mít pocit vzdušnosti a na mostě vidí krajinu, údolí. Namítám, tak proč 

se to neděje na viaduktu v Hlubočepích, to je přece taky nějakých třicet metrů výšky a on na 

to, když to je zas moc daleko od centra, Nuselák máte nejblíž.“210 Pod mostem je od roku 

2011 také socha připomínající tyto tragické činy. „Vypadá jako obyčejná lampa veřejného 

osvětlení, jakých je v okolí spousta - jenomže tahle se kroutí a svítí k nebi; nebo k Nuselskému 

mostu, pod nímž stojí. Je na ní nenápadná cedulka s nápisem: Memento mori – těm, kteří si 

v těchto místech z vlastního rozhodnutí vzali život.“211 

Nuselský most je, mimo jasné souvislosti s pražským metrem, především 

architektonickým prvkem, který zaujímá přední místo mezi stavebně-technickými 

historickými reáliemi Prahy a osobně považuji typ jeho konstrukce za nadčasové řešení, 

které nám slouží již čtyřicet pět let. Zvláště při úvaze, že kapacita, při dnešní zátěži 

automobily, je stále relativně dostačující. 

4.10 Ochranný systém metra a tajné chodby 

O podzemí jsme zde již mluvili velmi obecně. Naproti tomu zůstává potřeba zmínit se o 

tématu, které je v podstatě podmnožinou tématu podzemí a více než jinde ho můžeme právě 

v Praze propojovat s metrem. Právě pražské metro je veřejně spojováno se známým 

ochraným systémem metra (OSM). Jedná o pragmatickou funkci metra, která byla od 

začátku zamýšlena jako druhotné, reálné využití metra a jeho stanic. Zájem o toto praktické 

využití podzemní dráhy v Praze sahá již před druhou světovou válku. „Síť podzemní rychlé 

dráhy není však pouze zájmem samého dopravovaného obecenstva, nýbrž je to i eminentním 

zájmem státu a obrany jeho hlavního města. Ve vhodné souvislosti s podzemní dráhou lze 

vybudovati kryty proti leteckým útokům a vhodně organisovati případnou rychlou evakuaci 

města; celá síť může pak sloužiti vojenským účelům v případě mobilizace.“212  

V době studené války se počítalo především s ochranou proti atomovým nebo 

plynovým útokům imperialistů ze západu a tomu byl přizpůsoben i ochranný systém metra, 

                                                 
210 Rozhovor se Stanislavem Hubičkou. Uloženo v: HUBIČKOVÁ, Šárka. Nuselský most: historie, stavba, 

architektura. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014. 
211 Pod mostem vyrostl památník sebevrahům. Lidovky.cz [online]. 2011, , 1 [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/pod-mostem-vyrostl-pamatnik-sebevrahum-f0n 

/kultura.aspx?c=A110603_151851_ln_kultura_wok 
212 Podzemní dráha : dopravní problém hl. města Prahy. Věštník hlavního města Prahy. 1938, zvláštní 

vydání, str. 33 
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který byl aktivován zejména na trase I.A. Mělo se za to, že v případě napadení státu bude 

metro a některé stanice, případně tajné místnosti, využity jako jeden z krytů pro obyvatelstvo 

nebo, jak si dovolím odhadnout, pouze pro prominentní obyvatelstvo. To samozřejmě 

způsobilo, že v roce 1990 se o těchto záležitostech začalo naplno spekulovat. Novinář 

Jaroslav Pešice se snažil toto mystérium rozluštit hned na jaře 1990, kdy byl proveden 

útrobami metra s tehdejším vedoucím OSM Jiřím Svobodou. Na této reportáži chtěl odhalit 

pravou podstatu OSM, která ovšem nebyla tak dokonalá, jak si mnozí z nás po léta 

představovali. „Pro vyjasnění dám příklad. V případě protržení přehradní kaskády na Vltavě 

vystoupí hladina řeky až ke kopytům koně sochy sv. Václava. Voda zatopí Nové Město, 

Modřany, část Tróje, Karlína i Malé strany. Samozřejmě, že signál o blížícím se nebezpečí 

přijde dříve než potopa sama. Je vypočítáno, že za tuto dobu se na jednotlivých stanicích 

shromáždí lidé z okruhu jednoho kilometru. OSM je sociální jistota, tedy byl by, kdyby si ho 

lidé mohli prohlédnout, věřili mu a věděli, kam se v případě nebezpečí mají s chovat.“213 

Dnes již s jistotou víme, že ochranný systém metra nepomohl tak jak měl, hned při své, 

v podstatě první ostré zkoušce v roce 2002. Co naopak s úplnou jistotou nevíme je, k čemu 

přesně sloužily podzemní prostory naproti úřadu vlády, které jsou odborně označeny K-111. 

„Dá se usuzovat podle dispozic toho zbudování, že se mohlo jednat o pokus o výstavbu metra 

nebo o nějaký experiment, zkusit stavět metro.“214 Pro kompletní zobrazení všech informací 

zmiňme tedy několik faktů. Byla vybudována v 50. letech, kdy se žádná linka ani jiné stanice 

nestavěly. „V roce 1949 se Dopravní podnik vyjádřil, že se zatím podzemní dráha stavět 

z národohospodářských důvodů nemůže.“215 a nebyla přirozeně zapojena ani do výstavby 

linky A, vedoucí jen nedaleko. Dnes slouží jako technické centrum Dopravního podniku.  

To, že nikde neexistuje konečný důkazní materiál o tom, zda se jedná o první stanici 

metra či kryt pro tehdejší vládu, přiživuje fantazii například i v románu Podsvětí: „Kryt K-

111, ne moc známá stavba, údajně první stanice metra. Málo pracovníků, spojení s metrem. 

Tam by se dala schovat celá armáda. A bezpečnost nijak valná, když se tam dostala i ona.“216 

Ostatně všechny mýty o pražském metru vycházejí z podobného základu. „Většina 

                                                 
213 Město v podzemí?. Lidové noviny. Archiv dopravního podniku, 1990, , 1. 
214 Navštivte tajnou stanici metra na Klárově. Vlak do ní nikdy nepřijel [online]. Praha: Mafra, 2013 [cit. 

2018-06-03]. Dostupné z: http://www.metro.cz/video-navstivte-tajnou-stanici-metra-na-klarove-vlak-do-ni-

nikdy-neprijel-1l8-/praha.aspx?c=A130702_155320_metro-extra_row 
215 PAVEL FOJTÍK A KOLEKTIV. Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha: Dopravní 

podnik hlavního města Prahy, 2010. str. 239 
216 ŠEFARA, Michal. Podsvětí. Praha: Knižní klub, 2017 str. 166 
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podzemních pověstí vznikne tak, že lidé vidí nějaký vchod, třeba jen několik metrů dlouhého 

sklepení a vybájí si za ním celou chodbu.“217  

Spekulovat se může kdykoliv a o čemkoliv. Stanice Strašnická a schody vedoucí do 

neznáma v nás mohou také vzbuzovat určité vzrušení. A to vlastně jen díky novinářskému 

stylu psaní při pohledu na nadpis článku o výročí stanice metra Strašnická. „Před 25 lety se 

otevřela stanice Strašnická. S tajemnými schody, které nikam nevedou“218 Jde ve skutečnosti 

pouze o původní nedokončený záměr druhého vestibulu. 

4.11 Povodně 2002 

„Do Prahy dorazila povodňová vlna, o jejíž ničivé síle neměl nikdo předem tušení. Pražanům 

– a s nimi milionům lidí na celém světě – se na čas zastavil dech.“219  

Povodně v roce 2002 byly největší přírodní katastrofou, která zasáhla Českou republiku 

v její novodobé historii. Praha zažila hektické dny na které nebyla evidentně připravena. 

Stále se opakující otázkou je, zda by mohla. To již ale není šestnáct let po povodni relevantní. 

Ani předpovědi tehdejšího pražského primátora Igora Němce se nedočkaly reálné korelace. 

Výrok pár hodin před zaplavením metra je toho důkazem. „Doporučuji Pražanům, aby metro 

využívali co nejvíce. Je to v tuto chvíli nejspolehlivější dopravní prostředek.“220 Pražské 

metro se pak stalo obětí povodní takřka největší. Nikdo si totiž nedokázal představit ad1: 

Metro zaplavené vodou. „Toho samého metra, které nás mělo ochránit v době studené války 

před jadernými a plynovými útoky ´imperialistických nepřátel´. Padl mýtus, že metro nás 

ochrání i před povodní.“221 ad2: Prahu bez metra – páteřní sítě městské dopravy, která je 

vyřazena z provozu takřka na třičtvrtě roku. „Praha si nedobrovolně vyzkoušela jaké je to 

žít bez podzemní dráhy.“ 222  Základním problémem ochrany metra byla roztříštěnost 

kompetencí mezi dopravní podnik a složky obrany státu. Poslední souprava projela Karlínem 

                                                 
217 CÍLEK, Václav, Milan KORBA a Martin MAJER. Podzemní Praha. Praha: Eminent, 2015. str. 248 
218 Před 25 lety se otevřela stanice Strašnická. S tajemnými schody, které nikam nevedou [online]. Praha: 

Mafra, 2012 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: http://www.metro.cz/pred-25-lety-se-otevrela-stanice-strasnicka-

s-tajemnymi-schody-ktere-nikam-nevedou-ggh-/praha.aspx?c=A120709_114501_co-se-deje_jbs 
219 SALFELLNER, Harald. Praha pod vodou. Praha: Vitalis, 2003. str. 5 
220 Památné výroky Igora Němce [online]. Praha, 2004 [cit. 2018-06-12]. Dostupné z: 

https://rozanek.cz/pamatne-vyroky-igora-nemce/ 
221 BURIAN, Jiří. Historie pražského metra. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
222 PAVEL FOJTÍK A KOLEKTIV. Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha: Dopravní 

podnik hlavního města Prahy, 2010. s. 357 
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dvacet minut před zaplavením. Během pár hodin bylo zaplaveno sedmnáct stanic. „Nikdo už 

jako znova nechce představit nebo zažít chaos, který pak nastal, že jo.“223  

Povodeň z roku 2002 pomohla ale paradoxně pražskému metru k jeho zviditelnění ve 

světě a také dalším pramenům, které voda doslova vyplavila. „Stoupání vody do dalších 

stanic jen umocňovaly pocity zklamání, beznaděje a nemožnosti ovlivnit další průběh 

zaplavování metra.“224 Emoce lidí spojené s touto katastrofou byly zlomem i pro pohled na 

pražské metro, které se tak toho roku stalo společenským fenoménem pro další generaci, 

nejen „metrofanoušků“. „Než jsem se odstěhoval do Prahy, tak v podstatě jsem se s metrem 

setkal hojně v roce 2002, když byla povodeň, tak vlastně byly plný sdělovací prostředky 

metra v podstatě denně a to jak se metro zaplavilo a tím mě to metro začalo ještě víc 

fascinovat.“225 I na základě tohoto informačního „boomu“ vznikly stránky metroweb.cz 

„Rozhodující bylo, že mě oslovil jeden zaměstnanec, služby sdělovací a zapezpečovací z 

Hostivaře a nabídnul mi fotky vlastně zatopených stanic.“226 Fotografie se staly hlavní náplní 

internetových stránek „Fotky o povodních, což byl ten hlavní tahoun webu.“227 a díky nim a 

jejich jednoduché dostupnosti na internetu se objevil velký zájem o metro pro současnou 

generaci, pro kterou se metro stalo opět o něco zajímavější a zároveň se z ní vynořují někteří 

lidé, které můžeme považovat za opravdové fanoušky. „Hromada fotek, i stanic, co si 

pamatuju, tak jsem nafotil, nevím kolik stanic, ale hodně stanic, bych řekl. S několika 

kamarádama, který jsem neznal, ale díky tady webu jsem je poznal. Samozrejmě i depa metra, 

opravárenské dílny metra.“228 

Ani si to mnohdy neuvědomujeme, ale od povodně uplynulo již 16 let a lidé už mají 

jiné starosti. „Pro připomínku nejhoršího poškození systému městské hromadné dopravy 

v jeho více než stotřicetileté historii by cedulky měly zůstat na svých místech i v budoucnosti 

                                                 
223 Rozhovor s Terezou Jelínkovou vedl Jiří Burian dne 20.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
224 Metro skončilo [online]. Praha: Economia, 2017 [cit. 2018-06-12]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-povodne-2002-
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225 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
226 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
227 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
228 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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a ne se stěhovat do rukou různých nenechavců jako vzácná relikvie.“229 Mimo jiné zde 

spatřuji další prostor pro možnost vyhotovení nějaké studie na téma Metro a povodně a při 

použití orální historie by bylo velice zajímavé srovnávat výpovědi pracovníků a cestujících, 

kteří tyto povodně zažili. Neexistuje totiž žádná ucelená práce nebo kniha s úzce zvoleným 

tématickým okruhem Metro a povodně. 

4.12 Propagační předměty 

Mezi nejdostupnější pojítka městské hromadné dopravy a její veřejné propagace patří 

bezesporu různé propagační předměty, které slouží především pro zlepšení obecného 

povědomí o pražské hromadné dopravě. Hlavně také dokazují všeobecný zájem o pražské 

metro a cílovou skupinou zákazníků těchto předmětů nejsou jen děti, ale všichni, kteří 

vnímají, vědomě i podvědomě, městskou hromadnou dopravu více než jako obyčejný 

dopravní prostředek. Jak jinak by bylo možné, že o takovéto předměty je i dnes velký zájem 

a jejich nabídka je velice široká.  

V průběhu realizování diplomové práce a setkávání s narátory jsem byl seznámen se 

sbírkou předmětů s funkcí propagační, informační a také edukační. Zejména tedy u 

Vlastimila Smetany, který má velkou sbírku nejrůznějších propagačních předmětů jako jsou 

odznáčky, výroční známky, pohledy a dokonce společenskou hru „Jedeme bezpečně 

pražským metrem“, která sloužila dle všeho jako výchovný nástroj pro generaci, která se 

vyráží seznámit s pražským podzemím. „Rok 1984 je důležitý také tím, že pražské metro 

oslavuje deset let svého trvání. Naše hra však nechce jen připomínat tyto skutečnosti. Chce 

především všem povědět, jak se správně chovat a jednat v metru. Upozornit vás, co se nesmí 

dělat a naopak, jaká nařízení je třeba důsledně dodržovat. To vše s jediným cílem, aby se 

v pražské podzemní dráze cestovalo opravdu bezpečně – bez úrazů a jiných nehod“230 

Myslím si, že bych se při dalším detailnějším výzkumu o propagačních materiálech setkal s 

dalšími lidmi, kteří jsou sběratelé nebo modeláři zaměření na tématiku MHD. Snad tedy 

v budoucnu.  

Existuje dokonce jeden předmět, který můžeme sníst, považovat ho za propagační a 

přesto si ho můžeme koupit prakticky kdekoliv po celé republice. Metro dezert. „Začal se 

vyrábět v roce 1975 v pražských Michelských pekárnách na počest čerstvě otevřené trasy 

                                                 
229 PAVEL FOJTÍK A KOLEKTIV. Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě. Praha: Dopravní 

podnik hlavního města Prahy, 2010. str. 360 
230 Jedeme bezpečně pražským metrem. Praha: oblastní závod České státní pojišťovny, 1984. 



82 

 

metra C. Kromě názvu odkazuje na metro i tvarem, ba dokonce formou - stejně jako měla 

tehdy souprava podzemního vlaku čtyři vagony, i dezert se prodával a dodnes prodává v 

balení po čtyřech kusech. Šlo o jeden z prvních trvanlivých cukrářských výrobků na našem 

trhu. Recepturu získala pekárna spolu s nákupem výrobní linky z Holandska. Kromě běžných 

zákazníků si na Metru pochutnávali také spartakiádní cvičenci, do jejichž jídelen byl dezert 

hromadně dodáván.“231 Podle zjištěných informací na webovém blogu Gurmanka.cz, ne 

zcela všichni vědí, že tento tradiční dezert oslavuje pražskou podzemní dráhu. Je ale na 

druhou stranu velice zajímavé, jak i chuť dokáže vzbudit vzpomínky a pozitivní emoce 

spojené s podzemní dráhou. „V prázdném kupé vozu I. třídy mě nikdo nerušil, tak jsem si v 

klidu objednala horkou kávu s malým dezertem a začetla se do drážního magazínu. Tam 

jsem zjistila, že sladkost mého mládí, nazývaná Metro dezert, má s metrem mnohem víc 

společného. Po letech jsem se do něj zase zakousla a musím říct, že mě nezklamal. Byl takový, 

jaký si ho pamatuji. Pořádně sladké čtyři kousky v jednom balení. Co víte o Metro dezertu 

vy? Já si pamatuji, že jsem ho milovala a vůbec jsem netušila, jak hluboké kořeny má v naší 

minulosti.“232 

Jiné současné propagační předměty jsou dostupné k zhlédnutí a prodeji 

v informačních centrech DPP a nebo také v Muzeu MHD. Pokud se zaměřím na propagační 

předměty věnované pouze metru, zjistil jsem, že i dnes existují například: kravatové spony 

s vyobrazením vozu EČS, šňůrky na krk s vozy metra, USB flash disk EČS, kreativní 

omalovánky, podložka pod myš, aromavisačka do automobilu EČS, pexeso, dětské puzzle, 

hrnky, propisovací tužky a měděná medaile ke 40. výročí pražského metra společně 

s certifikátem z Pražské mincovny233 „Populární jsou také propagační předměty dopravního 

podniku, a to nejen mezi šotouši“234  

4.13 Šotouši 

Tento výraz původně pochází z anglického „shoot“ – pořídit snímek. Konsenzus 

správné definice chybí, nicméně povrchně tak lze definovat skupinu lidí, kteří propadli 

                                                 
231 Metro dezert. Hospodářské noviny [online]. 2010, , 1 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: 

https://archiv.ihned.cz/c1-41746480-metro-dezert 
232 ŠKACHOVÁ, Šárka. METRO dezert – oslava české podzemní dráhy [online]. In: . 2013, s. 1 [cit. 2018-

05-20]. Dostupné z: http://www.gurmanka.cz/2013/02/metro-dezert-oslava-ceske-podzemni-drahy 
233 Limitovaná edice k 40. výročí prvního úseku, vyrobena dle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů; 

průměr 37mm. 
234 Mezi šotouši jsou propagační předměty populární. In: Pražský deník [online]. Praha: Vltava Labe media, 

2017 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/informace-i-suvenyry-nabizi-

dopravni-podnik-na-hlavnim-nadrazi-20170714.html 
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kolejovým vozidlům, zejména vlakům „Zájemci o projíždění tratí jsou několik desítek let i 

v České republice. V posledním roce se pro ně vžilo označení ´šotouš´, ale známé jsou i 

tradiční výrazy ´projížděč´ nebo ´dráhař´. Slovo ´šotouš´ se zpočátku používalo jako 

nadávka – vyjadřovalo extrémního fanouška, který svými názory a vystupováním dělá 

ostatním železničním příznivcům ostudu. Ale protože se nikdo nedokázal shodnout, koho do 

této kategorie zařadit a koho ne, vžilo se nakonec pro všechny.“235 Zcela jistě se dá dnes 

hovořit i o lidech, kteří se „fanouškovsky“ zajímají o městskou hromadnou dopravou a to 

kompletně, nejen o fotografie, jak tomu bylo původně. 

Nalezl jsem informačně shrnující článek o těchto lidech v Mladé Frontě DNES 

z nedávné doby „Nestačí jim mluvit o tramvajích, v jejich očích je to vždy určitý typ. Jejich 

vášní jsou selfíčka s tou mazací, nadšení jsou z návštěvy zázemí metra. Dokonce mají i svou 

každoroční soutěž. Fenomén šotoušství ovládá Prahu.“236 V samotném slengovém přehledu 

se vyskytuje podobné. „Osoba se silnou zálibou v dopravě, též osoba s oblibou dopravu 

fotografující.“ Stále zde nicméně zůstává pochybnost v rozdělení a skutečném definování 

tohoto slova. „Výraz Šotouš používám taky rád, ale spíš bych řekl, že ne ve vztahu k sobě, 

ale já ten výraz považuju za hanlivej nebo spíš jako za nadávku, že když je někdo Šotouš, tak 

už to jako hodně přehání a je to proto, aby udělal nějakou fotografii.“ Význam a konstrukce 

tohoto slova zde ale nejsou nikterak důležité, vezmeme-li v potaz samotný obsah, který je 

důležitý pro obraz směrem k veřejnosti. Jedná se totiž o běžný zájem o něco, čemu se 

snažíme porozumět, něčeho, co nás do jisté míry „přesahuje“. „My se o to metro zajímáme 

na zdravé úrovni, nepřesahující nějaký hranice normálnosti i když pro spoustu lidí je 

nenormální, když lidem řeknu, že se zajímám o metro a že moje práce je mojím koníčkem,tak 

jim přijde, že jsem blázen.“237 

4.14 Fanklub 

Pokud se z člověka stává fanoušek městské hromadné dopravy je zřejmé, že pro to měl 

předpoklady už v dětství „První příznaky je podle odborníků možné pozorovat ještě v 

předškolním věku. Při pohledu na autobus či při zaslechnutí cinkání tramvaje začne dítě 

                                                 
235 PEŠULA, Jan. In: ŠODO 2005 [online]. Praha, 2005 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: 

http://railtrips.euweb.cz/c_cze_sd5.html 
236 Selfíčka s tramvajemi, záliba v odborných názvech. Praha je rájem šotoušů. In: Idnes [online]. Praha: 

Mafra, 2015 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://praha.idnes.cz/fenomen-sotousstvi-ovlada-prahu-doy-

/praha-zpravy.aspx?c=A150910_2190639_praha-zpravy_bur 
237 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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vykazovat abnormální známky radosti, následované zvídavými otázkami. Pokud rodič tyto 

symptomy u svého potomka vypozoruje, je vhodné s ním urychleně navštívit muzeum 

MHD.“238  

Ano, i u nárátorů je evidentní, že fenomén se začal vtírat už do jejich dětské duše a 

tento bod je společný u všech narátorů, kteří metro zažili i jako děti. “Pamatuju si tu druhou 

jízdu, kdy mi bylo asi šest let a byli jsme na výletě s prarodiči na Karlštejně, potom na 

prohlídce Prahy a já si pamatuju, že od samýho začátku, kdy jsme přijeli do Prahy a 

zaparkovali jsme autobus na Strahově, tak jsme se neustále ptal prarodičů, kdy už pojedeme 

metrem… Už z dálky jsem viděl ten emblém toho metra a to jsem se tedy úplně rozechvěl a 

dodnes si pamatuju, jak nás ten průvan natáhl do metra.“239  

Dětská fantazie může být spojena s jakoukoliv věcí, která v metru fungovala a která 

nám utkví v paměti i do dospělosti. „Když projdu a nezaplatím, tak mě to zmlátí a já jsem 

dlouho žil v představě, že mě turniket opravdu zmlátí a prostě kasička s těma penězma, to se 

rušilo v roce osmdesát pět, takže to jsem byl opravdu hodně malý dítě, že se takhle chodilo 

vlastně kolem toho dozorčího.“240 Není tedy překvapující, že pokud se v dětských letech 

setkáme s něčím, co nás srdečně zasáhne, může nás to „postihnout“ na celý život, tak jak je 

tomu u lidí které bych nazval fanoušky pražského metra. (tentokráte bez uvozovek). 

Definovat, proč se někteří lidé zajímají více o pražské metro, v tomto případě 

organizovaně, je vcelku obtížná záležitost. Navíc ani jeden z narátorů mi tento důvod 

nesdělil. Nutno tedy analyzovat, že metro je spojujícím prvkem, ale dnes už pro tuto skupinu 

hraje velkou roli sociální interakce v rámci jedné ustálené skupiny. „Rozhodně to není o tom, 

že by se tam lidi jakoby zajímali o metro, bavili se o metru, tak jako je to na tom neoficiálním 

metrowebu“ 241  V rámci interdisciplinárního výzkumu bychom pak mohli nazvat tuto 

skupinu, z psychologického pohledu, pozitivně jako terapii nebo, v dnešní době stále více 

použivané označení, „digitální detox“. „Což je úžasný, že my v dnešní době různých internetů 

a komunikačních kanálů jsme schopni ještě prostě jednou za měsíc se fyzicky sejít a fyzicky 

                                                 
238 Selfíčka s tramvajemi, záliba v odborných názvech. Praha je rájem šotoušů. In: Idnes [online]. Praha: 

Mafra, 2015 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://praha.idnes.cz/fenomen-sotousstvi-ovlada-prahu-doy-

/praha-zpravy.aspx?c=A150910_2190639_praha-zpravy_bur 
239 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
240 Rozhovor s Robertem Marou vedl Jiří Burian dne 10.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
241 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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se ty lidi prostě viděj a povídaj si spolu, samozřejmě to není jen o tom, že bychom si povídali 

jen o metru.“242 

Vzhledem k tomu, že jsem se zúčastnil jednoho metrosrazu, konkrétně 

sto padesátého „výročního“ srazu metrofanoušků, což je mimochodem úctyhodné číslo, 

mohl jsem „na vlastní kůži“ zažít atmosféru tohoto setkání a také podvědomě přemýšlet o 

tom, jakým způsobem tato sociální skupina, tato subkultura funguje. Bylo pro mě ovšem 

velice obtížné proniknout do této skupiny, jelikož jsem zde byl úplně nový a skupina funguje 

v podstatě od doby založení stránek metroweb.cz, což ostatně dokazuje i Tomáš Rejdal. 

„Jádro zůstalo čtrnáct let stejný“243 U členů této skupiny se také zcela přirozeně ukazuje, co 

člověk považuje za důležité a co mu příslušnost k takovéto subkultuře umožňuje. „Hlavně 

ty metrosrazy, co jsme měli, tak tam se začali, začali jsme se scházet, já jsem se začal 

pohybovat, aniž bych mohl, aniž bych byl zaměstnancem podniku, tak jsem se v podstatě 

dostal do depa, dostal jsem se do kabiny metra.“ 244  Teprve tehdy lze pochopit, že 

„fandovství“ k metru je skutečné. 

Jsem si zcela jistý, že tento fanklub tvoří jen viditelnou část ledovce všech lidí, kteří 

se budou dnes a v budoucnu dívat na metro jinýma očima, ač si to mnohdy ani sami 

neuvědomují a nebudou uvědomat. „A teď najednou vám došlo ke generační výměně, ne-li 

ke dvěma a najednou si, kteří prostě se zajímali obecně o tu městskou dopravu, začali 

uvědomovat, ejhle, ono i to metro nám stárne, najednou nám mizí vozy EČS, postupně se 

vyřazují a modernizují se nám vozy 81-71 a dostávají novou tvář a máme tady nový vůz, 

člověk si řekne, dobrý, tak teď máme na dalších dvacetlet pauzu, protože v metru bude stejný 

vozový park, že jo a bude to nuda. Nebude to nuda, no. A prostě i to metro se  stává historií 

a tak jako nás zajímaly ty dvounápravový tramvaje, tak najednou tu mladou generaci, která 

ty starý tramvaje, no to je pro ně, jak pro nás byla koňka někde, to jsme nezažili, to je někde 

strašně dávno...“245 Zůstává pouze otázka, co bude tím „gró“ městské dopravy v budoucnu, 

nicméně to bude záležet na mnoha proměnných. 

                                                 
242 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
243 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
244 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
245 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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4.15 Slangové výrazy 

Nejen vozidla a stavby tvoří bohatou historii pražského metra. Lidé a jejich mluva k historii 

neodmyslitelně patří. Slang patří k nespisovným částem českého jazyka. Pochází 

z anglického s´language – mluva někoho jiného. Slang evidentně vzniká ruku v ruce 

s utvářením jednotlivého odborného názvosloví a sjednocení dopravních podniků v roce 

1907 určitě přispělo k jeho rozvoji, stejně tak jako automatická reakce okolí na novinky 

zaváděné po celé století v pražské hromadné dopravě. „Při stabilitě pracovního prostředí 

reagoval ovšem slang, respektive jeho uživatelé, průběžně na zaváděné novinky, což je běžné 

u většiny profesionálních mluv a u slangu pražských dopraváků to platí dodnes.“246 Je tedy 

potěšitelné, že právě slangové výrazy používané nejen mezi zaměstnanci dopravního 

podniku, ale i mezi cestujícími, slouží jako jazykově stmelujicí prvek v sociálním okruhu 

veřejné dopravy v Praze. „Slang pražských dopraváků vychází především z profesního 

slovníku lidí, kteří zajišťují provoz MHD v Praze a okolí. Prolíná se ale i s používanými 

výrazy těch, které MHD fascinuje a stala se jejich koníčkem, nebo cestujících, rovněž 

používající speciální slova nebo výrazy v souvislosti s MHD.“247  

To, že slang patří mezi zkoumané podmnožiny fenoménu nám ukázala i výstava 

v pražské hromadné dopravě včetně metra v roce 2015 pořádaná u příležitosti 140 let od 

zahájení provozu hromadné dopravy v Praze. Navíc jako důkaz, že slang je stmelující prvek 

si můžeme také připomenout, že výstava byla částečně výrazově doplněna veřejností a jako 

motivační (mohli bychom použít i marketingový) prvek, který se v dnešní době používá, 

sloužila soutěž. „Na webu www.mhd140.cz je také k dispozici formulář doplňovačky 

slangových výrazů. Komu z cestujících se podaří doplňovačku vyplnit a zašle ji vyplněnou 

do pátku 4. září 2015, bude zařazen do slosování o místenky v průvodu historických a 

současných tramvají, který projede Prahou v neděli 20. září 2015.“248 Tuto výstavu mohli 

vidět cestující na všech linkách pražského metra a tudíž mnoha cestujícím připomněla možná 

i to, že zcela běžně, ba podvědomě, používají tyto slangové výrazy sami. „Na bohatosti a 

četnosti nových výrazů v rozličných odnožích dopravácké mluvy vidíme, že i při podstatné 
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města Prahy, 2016. 
247 Slang pražských dopraváků je připraven pro cestující ve vozech MHD [online]. Praha: Dopravní podnik 
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248 Slang pražských dopraváků je připraven pro cestující ve vozech MHD [online]. Praha: Dopravní podnik 
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změně podmínek pro používání a rozvoj slangu v povrchové dopravě, s rozvojem poněkud 

separovaného metra je tento nespisovný útvar českého jazyka nadále životný a citlivě 

reaguje na změny, které doprava přináší.“ 249  Podle zjištění v knize Slang pražských 

dopraváků má téměř každá, stavební, technická nebo lidská složka v pražském metru svou 

alternativu v podobě slangového výrazu, tudíž jejich výčet zúžím na reprezentující minimum. 

Metro jako „krtek“, vagon jako „briketa“ nebo „černá huba“ Mezi názvy stanic 

zmíním „Želvu, Palmu a Ípák“. „Mimo jiné „Stanice I.P.Pavlova má mezi studenty slangový 

výraz „slintáč“ podle známého Pavlova reflexu.“250 

Můžeme říci, že slangové výrazy, díky své jazykové hravosti, jistě dokreslují a 

dopomáhají oblíbenosti pražského metra mezi samotnými občany Prahy. 

4.16 Vtipy o metru a historky 

Lidová slovesnost, o které jsem se zmínil již v úvodu, zahrnuje projevy, které vznikají 

spontánně, nemusí být písemně fixovány, protože se tradují zejména ústním podáním. 

Lidová slovesnost se vyznačuje bezprostřední komunikací interpreta s posluchači a 

výskytem ustálených formulí. 251  Tento folkór vznikal a vzniká i v prostředí a okolí 

pražského metra a je vhodnou součástí bádání o fenoménu metra, jeho vlivu na společnost a 

vice versa. „Humor napomáhá utváření pout mezi neznámými lidmi a formování vztahů mezi 

nimi. Humor však plní důležitou roli především ve skupinách trvalejšího charakteru, jež 

disponují určitou sdílenou kulturou.“ 252  Touto sdílenou kulturou bychom mohli nazvat 

například příslušnost ke skupině obyvatel: „Pražáků“ dělající si legraci ze svých 

„rivalů“ „Brňáků“. „Pražské metro dnes dopoledne nejezdilo. Podle nepotvrzených zpráv 

nejezdilo metro ani v Brně.“253 nebo laická veřejnost, vtipkující na účet strojvedoucích. „Na 

stanici metra se vytahuje chlap atraktivní černovlásce: ´Znám člověka, který dokáže jednou 

rukou pohnout celým metrem.´ ´A čím se živí, když je teda takový silák?´ chytne se kráska. 

Je to řidič metra.“254 a zároveň zmiňmě pohled druhé strany. Humorné historky od profesně 

                                                 
249 PROŠEK, František a Pavel ADÁMEK. Slang pražských dopraváků. 3. Praha: Dopravní podnik hlavního 

města Prahy, 2016. 
250 Pavlov [online]. unknown: Private [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: 

http://druidova.mysteria.cz/index_okenko_16.htm 
251 BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy 

a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 
252 ŠEĎOVÁ, Klára. Humor jako sociální fenomén. Brno, 2013. Dostupné také z: 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129780/SpisyFF_412-2013-1_5.pdf?sequence=1 
253 Ivtipy [online]. 2018 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-metru/ 
254 Ivtipy [online]. 2018 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-metru/ 
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a odborně více zainteresovaných osob do problematiky městské hromadné dopravy 

v historce o roztlačené soupravě. „Předem musím uvést pro neznalé, že samotný vagón metra 

se na rovině ručně v několika lidech posunovat dá, pohnout celou soupravou však není v 

lidských silách. Strojvedoucí s pomocníkem jedoucí Nuselským mostem na Vyšehrad 

vymysleli fór. Na konci mostu fíra zpomalil na rychlost chůze. Pomocník na začátku 

nástupiště vyskočil a dělal, jako že soupravu do stanice tlačí. No a neznalí kaštani, když ho 

viděli, začali přibíhat a vší silou, k pobavení této vlakové čety, pomáhali tlačit soupravu do 

stanice.“255 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro některé nezasvěcené strany může být tento humor 

z mnoha příčin nezáživný, málo legrační a tudíž bych zde použil sociologický termín 

Idioculture amerického sociologa Garyho Alana Fineho, který má tímto na mysli systém 

znalostí, předpokladů, chování a zvyků sdílených členy určité skupiny, k nimž může každý 

jednotlivec odkazovat jako ke společné interakční bázi.256 Tento soubor daných vtipů a 

historek se mi podařilo vypátrat ve vodách internetu, dále v přehledném rozhraní na 

stránkách metroweb.cz, ale také náhodně při různé osobní interakci.  

U nárátorů jsem si všiml, že metro slouží jako vizualizační pomocník naší paměti. 

Například i Pavel Fojtík si vzpomněl díky tématu výstavby metra Hradčanská na jednu 

historku až z gymnazijních let. „To vám byla tak neskutečná urbanistická proměna týdletý 

části.“257 S partou se tehdy sešli v jedné budově určené na bourání a narátor vzpomíná 

především s ohledem na symboliku „výstavby Nové Prahy“ „To bylo takovýto symbolický 

rozloučení.“258 

Nejen tedy vzpomínky na příběhy odehrávající se v metru, ale také příběhy, které se 

nám zapisují do života a znamenají pro nás tolik, že si je i díky metru pamatujeme „Začínal 

jsem chodit na koncerty a doma jsem slíbil, že se vrátím posledním metrem. A to byl opravdu 

pojem. Poslední metro. Vždycky jsme s klukama vypočítávali, v kolik musíme odejít, když v 

                                                 
255 Metroweb. Metroweb [online]. [cit. 2018-05-9]. Dostupné z: 

https://metroweb.cz/metro/historky/historky7.htm 
256 ŠEĎOVÁ, Klára. Humor jako sociální fenomén. Brno, 2013. Dostupné také z: 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129780/SpisyFF_412-2013-1_5.pdf?sequence=1 
257 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
258 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 



89 

 

tolik a tolik vyjíždí souprava z té a té konečné stanice, která je vzdálena tolik a tolik minut 

cesty...“259  

Druhý zajímavý příběh, který můžeme chápat i jako historku s „výchovnou nótou“, 

nám opět ukazuje vnímání metra „nepražáky“. „Já si dodnes pamatuju na naší učitelku ze 

základní školy, kdy v osmý třídě jsme jeli do Prahy a ještě jsme sem ani nepřijeli, tak nám 

řekla, bude to výlet na památky, ne na vožení se metrem.“260 Narátor si v tomto případě sám 

následně interpretuje: „Že je úžasný příklad toho, že ona za tu svojí učitelskou kariéru prostět 

měla tu zkušenost, že ty děti vždycky chtěly prostě jít do toho metra, že se tím metrem chtěly 

svézt.“261  

Osobní zkušenosti a naše vnitřní selekce obyvatel podle svého lokálního původu 

hraje významnou roli v určení názoru ve vnímání metra obyvateli Prahy a lidmi z ostatních 

částí republiky. Záleží také na tom, jaký vzájemný vztah vytvoří. „Já jsem tady měl i 

návštěvy z vesnic, ale to bych nechtěl takhle říct, nepražáky, kteří byli jako ohromený tím 

metrem“262 Zcela kontrárně však lze spatřovat názor rodilého „Pražáka“ stejné generace. „Já 

si myslím, že popularita Pražáků jako obecně za hranicema Prahy zase není tak vysoká, 

takže pro ně to asi takovej fenomén není, spíš je to takový prostředek pro to, aby si mysleli, 

že jsme ještě více nafoukanější než jsme, nebo právě kvůli tomu, že my máme metro, oni 

ne.“263  

Pro srhnutí je velice zajímavé vidět u pražského metra důvody, že osobní paměť a 

příslušnost k určitému místu většinou funguje i jako katalyzátor pro naše názory, které se 

někdy nečekaně střetávají s opačnou stranou, ale zároveň zde nemůžeme přesně předem 

stanovit, jakým směrem se tyto názory budou ubírat. 

4.17 Bezpečnost a terorismus 

„Svět v podzemí je světem vnitřního prostoru, nádechu a osamění. Sdílíme jej se svými 

strachy i inspiracemi.“264 Představy lidí v podzemí mohou být samozřejmě různé, ale jedním 

                                                 
259 Fenomén metro. METRO. 2006, 7(132), 1. 
260 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
262 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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264 CÍLEK, Václav, Milan KORBA a Martin MAJER. Podzemní Praha. Praha: Eminent, 2015. str. 259 
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z posledních smutných fenoménů dnešní doby, který musím zmínit je terorismus. Otázka 

možnosti teroristického útoku v pražském metru je velice aktuální téma. V oblasti 

bezpečnostní politiky Prahy, kde cituji slova generála Jiřího Šedivého „Je nejvyšší čas se 

zamyslet nad tím, proč jsme v zajištění bezpečnosti pražského metra v zásadě nic neudělali. 

Každá podzemní dráha je pro teroristy už dávno optimálním cílem. A tragédie v Petrohradu 

to jen dokazuje.“265 A také v obavách ze strany cestujících, kteří tak mohou spatřovat hrozící 

nebezpečí „Nepřemýšlela jsem o tom vůbec, pokud se nám nestal v Petrohradu ten 

výbuch.“ 266  Globalizace a z toho plynoucí vnímání světa je mnohdy necitlivě využito 

k rozšíření strachu mezi obyvatele. V současné době je strach z terorismu větším 

fenoménem, než terorismus samotný, který se díky médiím stává jakousi samozřejmostí 

dnešního světa i přesto, že současná bezpečnost obyvatelstva a její záruky jsou nejvyšší 

v historii. Před rokem 1989 jsme si metro spojovali s úkrytem proti jadernému útoku a dnes 

naopak s možností útoku islámských radikálů. Mediální obraz, který nám identifikuje 

fenomény světa, je tedy stále poplatný své době. Zmiňme pro srovnání například mediální 

obraz anonymních hovorů oznamující výbušninu v metru v roce 1990. „Dnes je situace zcela 

jiná, ale útoky a strašidla bomb i náloží se opakují. Komu se asi nelíbí naše sametová 

revoluce?“267 

Slovo bezpečnost je tedy relativní veličina, která se mění nejen v čase, ale i v obsahu. 

„Já to metro považuju na rozdíl od tramvají za bezpečnej prostředek, protože, kromě když 

se přečtu v novinách, že někdo skočil do toho kolejiště jo, ale sám sem to nezažil, na rozdíl 

od tramvají, kde teda to je někdy, obdivuju ty tramvajáky, ty řidiče, zvlášť při dnešním 

provozu autoprovozu, to je teda opravdu, tam se nevyhneš něčemu, to v metru neznám.“268 

Teroristický útok samotný je pak v globálním vnímání jen kapkou v moři, mnohdy 

také vedlejším produktem, celosvětových konfliktů. „Ozbrojené násilí, jež vede 

k nepřiměřenému strádání a ztrátám, nicméně všudypřítomné a bude se endemicky – a 

příležitostně epidemicky – vyskytovat ve velké části světa. Naděje, že se dočkáme století míru, 

                                                 
265 Pražské metro potřebuje lepší ochranu, tvrdí expert po teroristickém útoku v ruském 

Petrohradu. Aktuálně [online]. Praha: Economia, 2017 [cit. 2018-06-16]. Dostupné z: 
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je stále vzdálená.“269 Pevně však věřím, že pražské metro zůstane bezpečným ostrůvkem 

našeho cestování a terorismus dnešních dní se stane co nejdříve pouze podobně úsměvnou 

vzpomínkou jako téma imperialistického útoku v době studené války.  

4.18 Ostatní 

V následujícím textu nalezneme vše, co se buď jen těžko dalo zařadit do většího tématu, 

nebo naopak záležitosti, které by samy o sobě mohly být začátkem mnohem rozsáhlejšího, 

samostatného výzkumu, který by ovšem vyžadoval větší znalosti z dalších oborů a podoborů 

sociologie, archeologie, architektury, výtvarného umění či muzikologie. Proto zde tedy 

nalezneme vše „ostatní“, co jednoznačně spadá do výzkumu fenoménu a je nepochybně 

samo o sobě velkou zajímavostí, ale zároveň jsem tato témata shledal pro mě zcela novými 

až v průběhu zpracovávání výzkumu. 

Mezi takové ostatní dopady fenoménu pražského metra bych zařadil i pana Františka 

Řehoře, který si rekonstruoval byt na pražském Žižkově a protože je to byt sklepní, rozhodl 

se ho navrhnout a vybavit jako kopii soupravy pražského metra se všemi souvisejícími 

doplňky včetně sedaček, navigačních cedulí, map a i dveří, které jsou věrnou napodobeninou 

automatických dveří souprav. Takzvaný metro-byt „stanice Řehořova“ je sám lákadlem pro 

turisty. „Jakmile sejdete po schodech do suterénu domu, octnete se před skleněnými dveřmi, 

skrze které vykukuje velký nápis Řehořova, jako byste se octli uvnitř nového pražského 

nástupiště.“270 Tento pro-metrovský přístup bych se nebál pojmenovat jako extrémní formu 

fanouškovství, která kombinuje kreativitu, zájem a posedlost pražským metrem v jeden 

celek. Dělám si tudíž poznámku o možnosti kontaktování pana Řehoře pro případný další 

výzkum, jelikož zpráva o tomto místě byla zveřejněna v posledních dnech. Nicméně jsem 

nenašel ve svých zdrojích nic podobného, tudíž se jedná o unikát svého druhu. 

Prostředkem lepší osvěty o metru a jeho incepci do všeobecného povědomí naší 

nejmladší generace jsou určitě kreslené vizuály, které dle mého mínění hrají významnou 

psychologickou roli, proč metro je již od útlého věku vnímáno pozitivně. O to více, jedná-li 

se o známé postavičky naší kreativní české a československé tvorby. Některé postavičky 

jsou navíc obrazovou metaforou podzemní dráhy. „Krtka už nebaví dál "krtkovat" s malou 
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lopatičkou. Vybalí z krabice robota a postaví metro pro kamarády!“271 Tak popisuje jeden 

z diváků díl Krtek a metro v seriálu s celosvětově známou postavou od ilustrátora Zdeňka 

Millera. Krtek zde buduje metro, ukazuje nám lehkost cestování a použití techniky, což 

v roce 1997 můžeme považovat již za stálou součást naší generace. Tunel metra vyúsťuje až 

na pláži u moře, což by v případě výroby dílu za předešlého režimu nebylo tolik produktivní. 

S větší symbolikou bychom tedy mohli vnímat podobnou, krátkometrážní kreslenou 

sérii, známou především z večerníčků Kosí bratři. Autoři tohoto večerníčku analogicky, pro 

dětské diváky přitom ve velmi simplifikované formě v necelých sedmi minutách, popisovali 

stavbu podzemní dráhy. A to přesně v roce 1979, kdy metro bylo ještě velkým celonárodním 

tématem. Kosí bratři „zatouží tak silně po třešních, že se s krtkem pustí do stavby metra“272 

Krtek v tomto seriálu představuje dva symboly. Symbol podzemí a symbol devastace 

zahradní úrody. Nejprve je zastižen při četbě novin. „Hodně čtu a potom přemýšlím. 

V novinách se teď pořád píše o metru a tak přemýšlím o metru.“273 a posléze zde zapojuje 

fantazii malého diváka. Za neustáleho „ražení tunelu“ odkazuje na tajuplnost podzemí. 

„Třeba najdeme nějaký poklad, třeba kopec zlata, nebo hrnec dukátů..“274 A protože tento 

kreslený krtek poškodí výstavbou metra sadaře pěstující plodiny pro obživu, končí tento 

smělý plán krachem s poučením vypraveče v poslední větě „…protože stavět metro není jen 

tak.“275 

Původně jsem zamýšlel věnovat samostatnou kapitolu kultuře metra, ale vzhledem 

k tomu, že je to velmi široký pojem zahrnující témata od archeologie, výtvarného umění, 

architektury až po hudbu, zaměřil jsem se na jeden bod, který v jistém smyslu spojuje lidi, 

metro a kulturu dohromady. V tomto případě subkulturu hudebního a knižního vydavatelství 

Bigboss, které fenomén metra zcela jistě ovlivnil, tak jak uvádějí ve své internetové 

prezentaci: „Bigg Boss je organizmus složený z mnoha různě zaměřených osobností, 

dohromady tvořících silný podpovrchový proud.“ 276  Není náhodou, že kniha Nádech, 
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výdech o které pojednávám v kapitole Architektura pražského podzemí byla vydána právě 

tímto vydavatelstvím.  

Dále jeden z interpretů, raper s přezdívkou Vladimír 518 se věnuje ve svých hudebních 

textech pražské tématice a také kreslí legálně ve stanicích pražského metra. „Včera v noci, 

po stage featuringu na koncertnim křestu desky Tata Bojs, jsem dohlížel na instalaci svých 

komiksových dvojportrétů ve stanici metra Kačerov. Jedná se o kresby čtyř pražských 

bezdomovců, každýmu z nich jsou věnovaný dva sloupy.“277  

Ačkoliv se mi narátoři o těchto subkulturách vůbec nezmiňují a také na srazu fanoušků 

metra jsem nezaznamenal žádné diskuze či poznámky na toto téma, do mého diplomového 

plánu příznivě zapadají. Při eventuálním vytváření dalších orálněhistorických narativních 

pramenů se zdá, že se můžeme vydat i tímto směrem. 

4.19 Čísla která nelžou 

Jediným zastavením s kvantitativním akcentem ve výzkumu je právě tato poslední empirická 

část, kde bych chtěl uvést konkrétní čísla jako jisté dobarvení příběhu fenoménu pražského 

metra. Vybíral jsem údaje, které se netýkají jen technické stránky věci, ale především 

zobrazují věcný zájem. Důvodem pro zakomponování této kapitoly je též zájem veřejnosti 

o určitá zajímavá čísla, která mohou spestřit každodenní cestování. „Takový docela zajímavý 

informace jsou, rozhodně zajímavější než nějaká propagace nějakejch výrobků, nemluvě vo 

politickejch agitacích“278 

Důležitost metra, jako dopravního prostředku lze definovat obecně dle jeho 

využívatelnosti. Podíl metra v celkovém systému městské hromadné dopravy byl v roce 

2012 45,65 % což vcelku odpovídá původní koncepci z 80. let dvacátého století, která 

předpokládala poměry 1:1:1 mezi všemi třemi primárními druhy dopravy (autobusy, 

tramvaje, metro)279 Dá se předpokládat, že dokud se nepostaví čtvrtá trasa nebo nepostaví 

další stanice, podíl bude stagnovat, či se dokonce procentuálně mírně snižovat. 

Již na začátku jsem jako pramen definoval Muzeum městské hromadné dopravy ve 

Střešovicích. Již jeho existence dokazuje, že o historii a historii dopravy zájem je. Vzrůstající 

                                                 
277 Komiks v metru [online]. Praha: Bigboss, 2011 [cit. 2018-06-13]. Dostupné z: 

https://www.biggboss.cz/news/1217 
278 Rozhovor s Jiřím Švábem vedl Jiří Burian dne 4.6.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální historie – 

soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
279 MIKSÁNKOVÁ, Alexandra. Výstavba Prahy 1945-1980: Skripta pro průvodce Prahou 2. díl. [s.l.]: 

Pražská informační služba MK ČSR 59-013-81. Kapitola Metro: Perspektiva, str. 96. 
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tendenci má i návštěvnost tohoto kulturního místa. Rok 2014 – 15 130 osob, rok 2015 – 

21 018 osob, rok 2016 – 22 610 osob280 Zároveň je muzeum zařazeno do muzejního spolku 

a účastní se i Muzejní noci. Pražskou muzejní noc (letos již 15. ročník) pořádají Národní 

muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve 

spolupráci s dalšími institucemi. 

Internet nám v mnohých ohledech umožňuje především exaktní měření. Každý web 

dnes soutěží o zájem návštěvníků stejně jako obchody ale i jiné instituce. Proto se zde hodí 

zmínit internetovou stránku, která se stala výchozím bodem pro velké množství lidí na cestě 

jejich poznání a doslova „pečuje“ o současný zájem lidí o pražské metro. Metroweb.cz podle 

statistiky navštívilo více než tři a půl milionu lidí.281 Co bych ještě zmínil jako zajímavost, 

je rapidní nárůst návštěvnosti během posledních šestnácti let fungování webu při otevření 

nových stanic.  

Mezi dalšími zajímavými čísly mohu zmínit i jedno, na které mě upozornil narátor. 

„Jednak kvalitní stavební dílo, druhou věc bych zmínil, že myslim si i, že ta pravidelnost 

provozu nebo všeobecně je docela zajímavá.“282 Tomáš Rejdal se několikrát o pravidelnosti 

v rozhovoru zmínil a porovnal se zahraničním fenoménem časové přesnosti známou po 

celém světě. „Japonský smysl pro absolutní přesnost utržil další ránu. Rychlovlak ze stanice 

ve městě Notogawa odjel o 25 sekund dříve. Na dopravce se okamžitě začaly hrnout nejen 

stížnosti cestujících, kteří spoj nestihli, ale i výčitky dalších Japonců na sociálních sítích. 

Dopravce se kajícně omluvil.“283 Metro je tedy fenoménem i proto, že jeho přesnost je 

srovnatelná i s japonskými vlaky. „Loni jelo přesně 98,5 procenta vypravených spojů, oproti 

předchozímu roku to bylo o půl procenta více. Vysoká dochvilnost metra je podle ředitele 

Urbánka možná proto, že jeho provoz není ovlivněn pouličním automobilovým provozem.“284  

                                                 
280 Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 
281 Zdroj: https://www.toplist.cz/stat/result/44512/year-visit/?limit=all&csrf_token= 
282 Rozhovor s Tomášem Rejdalem vedl Jirí Burian dne 18.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
283 Japonský vlak odjel o 25 sekund dřív. Cestující to pobouřilo. Novinky.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2018 

[cit. 2018-06-06]. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/japonsko-vlak-odjezd-25-vterin-notogawa- 

presnost-doprava-zpozdeni-dopravce-jizdni-rad-g4t-/eko-doprava.aspx?c=A180517_110924_eko-

doprava_fih 
284 Pražské metro jezdí přesně, tramvaje a autobusy se zlepšují. Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 

2012 [cit. 2018-06-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1166974-prazske-metro-jezdi-

presne-tramvaje-a-autobusy-se-zlepsuji 
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5. Závěr 

Výzkum nad otázkami, jak lidé vnímají pražské metro v kontextu dějin a proč je metro 

fenomén, nebyl a není jednoduchý, jelikož u odpovědí se v tomto kvalitativním výzkumu 

nejedná o exaktně měřitelné veličiny. Těžko se tedy dají přesně vyčíslit. „Metro jako dalo 

tomu městu strašně moc, ale spoustě lidí něco vzalo. Vzalo jim tradiční způsob cestování.“285 

Přesto si myslím, že se mi podařilo tyto otázky zodpovědět a zkompletovat výstupy do 

smysluplného celku, částečně připomínajícím i studium důsledků urbanizace a 

industrializace pro sociokulturní přeměny ve společnosti. „Ve všech etapách 

polistopadového výzkumu byl přitom jako stejně relevantní využíván jak výzkum archivně-

historický, tak i terénní.“286 Nejprve bych odpověděl na otázku proč je metro fenomén. 

Jedná se zcela nevyvratitelně o komplex, možná i shodu všech okolností, které 

interdisciplinárně ukazují pražské metro jako fenomén včera, právě nyní a určitě i 

v budoucích letech. Jedná se zejména o velké politické téma a i přesto, že „Metro vždycky 

doprovázela politika.“287, je zcela bezprecedentní, který politický systém ovládá stát. Zde 

také musím poukázat na vše, co bylo v této práci napsáno, odůvodněno, dokázáno, případně 

verifikováno. Celý tento systém nám ukazuje, že zde hrají roli všechny elementy. Od těch 

největších a obecných, jako je výstavba a urbanistická proměna města jako taková, obrovský 

dopravní ruch, povodně v roce 2002 a davy cestujících, využívající tento způsob dopravy až 

po menší, či na první pohled zanedbatelné dílky skládačky, jako jsou zmíněné a vyprávěné 

historky. U historek hraje navíc roli i to, jakým způsobem byly nezřídka entusiasticky 

vyprávěny. V neposlední řadě vtipy, filmy, propagační předměty, metro dezert atd, 

Nejzajímavější ovšem je, že všechny elementy hrají svou roli tak, že jsou zároveň 

důsledkem i příčinou.  

Dále bych také rád shrnul jak lidé vnímají metro v kontextu československých 

dějin. V pohlížení lidí na pražské metro je zřetelné, že souvislost pražského metra s dějinami 

československého státu není náhodná. Zejména pak v ohledu, kdy si na pražském metru 

v podstatě zrcadlíme velké obecné dějiny. Děje se tak zejména v dualizaci světa na „před a 

                                                 
285 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
286 SOUKUPOVÁ, Blanka, ed. Úvod do urbánní antropologie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, 2012 str. 33 
287 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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po sametové revoluci“. Pokud se podíváme konkrétně na konkluzi orálněhistorického 

výzkumu, tak jedním z neopomenutelných všeobecných výsledků této části je, že všichni 

narátoři se v určitých názorech nezávisle shodli. Jedná se především o vzácnou shodu 

v těchto konkrétních pojmech: Rychlost, přesnost a význam pro život v Praze. Dále 

převažuje velká shoda v tématech: fascinace podzemím (zejména v dětství), povodněmi a 

zálibou v architektuře stanic. Z pohledu politického diskurzu bych ještě zmínil zajímavou 

věc. Ani jeden z narátorů se nedíval kriticky na způsob zacházení s metrem, jako se stavbou 

československo-sovětského přátelství. Mnohdy naopak, což přikládám všem výše 

zmíněným shodám výše uvedeným.  

Rád bych tedy v závěru potvrdil, že u metra můžeme konstatovat, že jsme se 

definitivně zbavili tíhy komunistického dědictví ve svých hlavách a u všech narátorů jsem 

viděl konečný a komplexní pozitivní pohled na pražské metro bez ohledu na jeho 

symbolickou minulost. Mnohdy ten rozdíl ani už nevnímáme. „Já abych řekl pravdu, já tam 

žádný rozdíl ňák nevidím.“288  

Je navíc velice povzbuzující, že právě na příkladu pražského metra, a to zejména 

v pohledu „obyčejných lidí“, vidíme, že současný pohádkový třicetiletý příběh se štastným 

koncem, kdy „dobro zvítězilo a zlo bylo potrestáno si vyžaduje další korektivy v pohledu na 

dějiny“.289 Zejména na příkladu vnímání metra jako symbolu socialismu. Podle mého názoru, 

který je nyní podpořen tímto výzkumem, si dnes lidé uvědomují, že u některých řešení je 

potřeba více autoritářského řízení. „Dřív to metro bylo budovaný učelněji, efektivněji a 

elegantněji, kdyžto dneska to metro je budovaný, zbytečně jako předimenzovaný co se týče 

masivnosti těch konstrukcí a finále i tý architektury, která je poměrně drahá, ale není zas až 

tak kvalitní. No a samozřejmě trasování metra není tak ideální, jak by ta většinová společnost 

vyžadovala a spíš se to metro trasuje tam, kam je to jakoby politicky zajímavější nebo kam 

je zajímavější pro nějaký prostě úzký skupiny lidí.“290 Otázkou k zamyšlení by mohlo také 

být, jestli tato „potřeba“ vede i k současné vysoké konstantní podpoře politických stran 

s tímto stylem řízení. Záměrně zde nejmenuji. 

                                                 
288 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
289 VANĚK, Miroslav a Lenka KRÁTKÁ, ed. Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. 

normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2014. Orální historie a soudobé dějiny. str. 9 
290 Rozhovor s Vlastimilem Smetanou vedl Jiří Burian dne 25.5.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
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Vyložený nesoulad či nesouhlas mezi narátory samotnými jsem neshledal. Naopak, 

kde vidím do dnešních dnů větší nejednotu, je pokud porovnám komplexně všechny zdroje 

jako jednu velkou množinu informací. Velký informační a znalostní rozpor se objevuje 

především v otázkách změny koncepce podzemní dráhy a dodávek sovětských vozů pro 

pražské metro, v čemž spatřuji také povrchní nelibost ke všemu sovětskému, které v určitých 

„zděděných“ aspektech trvá do dneška. 

Tato diplomová práce poukázala ještě na další zajímavé zjištění. Vzhledem ke 

zkušenosti využítí metody orální historie, potažmo cíleného interview, jsem během 

zpracování a interpretací jednotlivých rozhovorů nejednou zjistil, že by se daly uskutečnit 

různé koloritní výzkumy dotýkající se městské hromadné dopravy. Mezi moje nápady patří 

například: Životopisné vyprávění stavbařů nebo strojvedoucích; fanouškovství a jeho 

příčiny (a důsledky?)… Dalším zajímavým srovnáním by mohly projít tramvaje, které jsou 

nejen v rozhovorech často jmenovány, ale i po mnoha stránkách komparačně zvýrazněny. 

„Má samozřejmě spoustu i takových lehce negativních prvků, že vám chvíli trvá než se do 

toho podzemí v někěterejch případech, zejména u těch hlubinejch stanic, než tam dorazíte, 

ale všecko je to kompenzováno tou rychlostí.“291 S tématem autobusů jsem se naopak při 

mých rozhovorech či bádání téměř nesetkal. 

Největší výzvou do budoucna je, jak se jako lidstvo budeme stavět ke své vlastní 

minulosti a zda budeme někdy schopni přijmout svou minulost jako věc danou a neměnnou. 

Poučit se nejen v oblasti svých chyb ale i ve všech pozitivech. „The present time, the present 

generations has difficulties to understand and interpret comprehensively what generations 

before meant.“292 

Věřím, že se mi podařilo odpovědět nejen na spoustu dílčích otázek ohledně 

společenského vnímání pražského metra, shrnout závěry jednoho z velkých fenoménů naší 

doby, ale zároveň i vyvolat tolik nutnou společenskou diskuzi proti jakékoliv demagogii se 

kterou se dnes opět setkáváme. Dovolím si tvrdit, že při diskuzi na téma metra můžeme vidět 

obraz nás samých, obraz politických a společenských kvalit. 

  

                                                 
291 Rozhovor s Pavlem Fojtíkem vedl Jiří Burian dne 26.4.2018 [uloženo ve sbírkách Pracoviště Orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy] 
292 Rozhovor s Alexandro von Plato. Uložen v: VANĚK, Miroslav. Around the globe: rethinking oral history 

with its protagonists. Prague: Karolinum, 2013. 
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„Metro jako ekologickou stavbu budujeme nejen proto, abychom cestovali rychleji a 

pohodlněji, ale i proto, aby se v Praze lépe dýchalo, aby se začal z ulic vytrácet hluk, vířit 

prach, aby bylo možné procházet bez střetu s dopravním prostředkem tam, kde se cítíme 

doma, i v místech, která jsou nám nejdražší.“293 

  

                                                 
293 SEST. JOSEF ŠKORPIL. Pražské metro: Čtvrtá dimenze velkoměsta : Historie, výstavba, provoz. Praha: 

Panorama, 1990. str. 7 
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Příloha 1: Seznam a přehled rozhovorů 

Jméno 

narátora 

Datum konání 

rozhovoru 

Délka 

rozhovoru 

Místo konání Prostředí 

Mgr. Pavel 

Fojtík 

26.4.2018 01:15:25 minut Praha Archiv 

dopravního 

podniku 

hlavního města 

Prahy 

Mariia 

Voloshyna 

7.5.2018 00:23:56 minut Praha Restaurace 

Bobová dráha 

Prosek 

Ing. Robert 

Mara 

10.5.2018 01:09:29 minut Praha Archiv 

dopravního 

podniku 

hlavního města 

Prahy 

Ing. Tomáš 

Rejdal 

18.5.2018 00:51:22 minut Praha Restaurace 

Kupa, Háje 

Tereza 

Jelínková 

20.5.2018 00:20:52 minut Praha Kavárna 

Starbucks, 

Vítězné 

náměstí 

Vlastimil 

Smetana 

24.5.2018 00:38:51 minut Praha Byt narátora, 

Hlubočepy 

Ing. Jiří Šváb 4.6.2018 00:41:03 minut Praha Byt Narátora, 

Dejvice 
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Příloha 2: Východisko pro výběr nárátorů 

 

Příloha 3: Virtuální mapa výběru hmotných pramenů 
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Příloha 4: Václavské náměstí (Můstek) při výstavbě trasy A. (1975) 

 

Příloha 5: Den otevřených dveří před zprovozněním trasy A (1978) 
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Příloha 6: Zájem o svezení pražským metrem, první víkend po otevření prvního 

úseku 10.-11.5.1974. 

 

Příloha 7: Vůz EČS v nepřístupné části Muzea městské hromadné dopravy 
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Příloha 8: Plán metra podle fantazie fanoušků 

 

Příloha 9: Výroční poštovní známka (1975) 
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Příloha 10: Povolené grafity v metru (2011) 

 

Příloha 11: Momentka z filmu Kolja (1996) 

 

 


