Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Ústav pro dějiny umění

Bakalářská práce
Olga Zhavoronkova

Fenomén socialistického metra na příkladech Moskvy a Prahy

Phenomenon of the socialist metro on the example of Moscow and Prague

Praha 2019

Vedoucí práce: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím
citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.
V Praze, dne
…………………………..
Olga Zhavoronkova

Abstrakt
Daná práce se zabývá modelem socialistického metra jako fenoménem s ideovým programem
kulturní výchovy společnosti prostřednictvím umění, a to na příkladech pražského a
moskevského metra, která postupně vznikla v průběhu 20. století. Těžiště práce spočívá v
analýze ideologického umění a rozvoje tradice výzdoby metra obecně. Druhá část práce je
věnována porovnání moskevského a pražského metro, historii jejich vzniku a cestám rozvoje.
Ve zvláštní kapitole se pojednává o každé stanice pražského metra samostatně s přehledem
stavu konkrétních uměleckých objektů.
Klíčová slova (česky)
Pražské metro, moskevské metro, umění ve veřejném prostoru, 20. století, socialismus,
socialistický realismus, avantgardní umění, ideologické umění, ideologie, veřejný prostor,
veřejné umění

Abstract:
This work deals with the model of a socialist metro as a phenomenon. Because socialist metro
had the program of cultural education of society through art. As examples were chosen metros
in Prague and Moscow, which gradually were constructed during the 20th century. The focus
of the work lies in the analysis of ideological art. Of direct relevance is the development of the
tradition of the decoration in a metro in general. The second part is devoted to the comparison
of the Moscow and Prague subways and their origins. One of the chapters appears to be a
catalogue with art objects of each station of the Prague metro.
Key words:
Prague Metro, Moscow Metro, art in public space, 20th century, socialism, socialist realism,
avant-garde, ideology, ideological art, public space, public art
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1.

Úvod
Poslední doba je poznamenaná růstem zájmu o veřejný prostor z hlediska urbanistického.

S tímto zájmem jsou spojeny vznikající nostalgické tendence obnovy tradic umělecké výzdoby
veřejných prostor. Obzvlášť je toto možné pozorovat v České republice díky projektu Pavla
Karouse „Vetřelci a volavky”, který je zcela věnován tzv. „čtyřprocentnímu” umění.
Pochopitelně obnova zájmu o daný soubor uměleckých děl je spojena s nebezpečím jim
hrozícímu kvůli kontroverzní době jejich vzniku.
Avšak středem pozornosti této práce je omezená kategorie uměleckých děl zdobících
prostory metra. Podobná tradice se hojně rozvíjela v průběhu minulého století především v
socialistických zemích, proto se dá říct, že se jedná o fenomén socialistického metra. Danému
tématu bylo dosud věnováno překvapivě málo pozornosti. Občas však dochází ke krátkým
komentářům o „dekoraci” stanic v odborné technické literatuře, například v monografii Eužena
Kyllara „Praha a metro”.
Pravděpodobně se ale v současné době pomalu situace mění. Především je nutno zmínit
poměrně čerstvou publikaci nakladatelství BiggBoss „Nádech výdech”, kterou napsal novinář
Jan Charvát. Autor se ve svém díle věnuje především větracím šachtám pražského metra. Další
důležitou ukázkou je projekt Štěpana Charváta „metroart.cz”, který poměrně detailně eviduje
seznam uměleckých děl, která vznikla v souvislosti s výstavbou pražského metra.
Překvapivě ruská literatura věnovaná moskevskému metru je poměrně rozmanitá, ale
přesto ve většině případu je velmi povrchní. Nicméně hojným zdrojem pro napsání dané práce
byla kniha „Skrytyj urbanism. Architektura i dizajn Moskovskogo metro 1935–2015”, kterou
napsal kolektiv autorů Sergej Kuznecov, Aleksandr Zmeul, EHrken Kagarov. Bohužel i této
rozsáhlé práci můžeme vytknout, že téma umělecké výzdoby zůstala ve stínu, zatímco hlavní
pozornost v knize je věnována architektuře stanic, především prvních úseků metra.
Kategorie umění v metru není brána odbornou společností vážně, avšak v rámci této
práce se podobné umění nevymezuje jako samostatný druh ba naopak. Tato práce se pokouší
pohlédnout na socialistické metro jako na osobitý fenomén. Jelikož podobný fenomén vznikal
jako součást velkého kulturně historického celku, obecně nazývaného ideologie, bude
samostatná kapitola této práce věnována právě problematice ideologického umění. Při čemž se
poměrně velká pozornost se bude upínat k jeho podobě v socialistické společnosti, známé jako
metoda socialistického realismu. Daná kapitola také musí pomoci definovat, jak se ideologické
3

umění v podobě socialistického realismu rozvíjelo a deformovalo, což se odráží na podobě
stanic metra.
Určení původu ideologického umění musí pomoci pochopit, do jaké míry umění v metru
můžeme oprávněně hodnotit jako ideologické. Tímto způsobem se tato práce pokusí
zpochybnit rozšířenou argumentaci těch, kteří při opravách a rekonstrukcích nedbají na
původní vzhled stanic a podceňují tak uměleckou hodnotu jejich výzdoby.
Pokud necitlivý přístup k prostorám metra a v něm umístěným uměleckým dílům není
ve skutečností opodstatněn dobou vzniku, pak musí existovat závaznější důvod, proč obecně
veřejné umění prožívá v současné době krizi. Proto se jedna z kapitol této práce snaží určit,
jestli vůbec zařadit metro do kategorie veřejných prostor a zároveň naznačit, jak se rozvíjela
tradice výzdoby veřejného prostoru a důvody jejího úpadku.
Práce také souvisle pojednává o vývoji tradice výzdoby podzemní dráhy ve světě.
Samostatná podkapitola je věnována metru z hlediska společenského vnímání pro pochopení
nutnosti vzniku podobné tradice a z pohledu stálého odporu, který většina lidí cítí při používání
metra.
Fenomén socialistického metra se zrodil bez pochyby v Moskvě, o čemž se poměrně
podrobně pojednává v jedné z kapitol. Nicméně poté se práce více soustředí na cestu rozvoje,
kterou se vydalo právě pražské metro. Podzemní dráha v Praze nejen že byla hodně ovlivněná
moskevským vzorem, ale přímo vznikala za podpory sovětských odborníků. Avšak význam
podílu sovětské strany na formování podoby pražského metra nesmí být nadhodnocován.
Nejlepším důkazem jedinečnosti pražského metra je samotný soubor uměleckých děl s
popisem architektonických řešení všech stanic metra otevřených do roku 1990. Podobný
soubor je součástí této práce a podle možnosti se usiluje o vytvoření živé představy o celku,
jakým bylo pražské metro zamyšlené.
Podobný „katalog” pražského metra má za cíl poukázat, jakými cestami se občas vydali
umělci ve snaze sloučit meze státní zakázky s tvůrčí svobodou, čímž ve většině případů
vytvořili ojedinělou a pozoruhodnou kombinaci.
Konečným cílem této práce je upozornění na současnou krizi, kterou aktuálně bývalé
socialistické metro jak v Praze, tak i v Moskvě prochází. Poslední kapitola nejen pojednává o
současném vztahu k výzdobě metra v Praze a Moskvě, ale také ve světě. Cílem porovnání s
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aktuálními světovými tendencemi a zkušenostmi je poukázat na nutnost podobný soubor
uměleckých děl chránit a to především jako celek.
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2.

Umění a veřejný prostor
2.1.

(Veřejné) prostory metra

Problematika veřejného prostoru je nesmírně přitažlivá, a v současné době nabírá jen
větší popularity ve mnohých oborech, dávno přesahující ryze urbanistický rámec. V této práci
je mimo jiné naznačen problém, který přináší společnosti stoupající industrializace a
automatizace.
Takovým způsobem se ve velkoměstech, kde se člověk stává anonymním, ale přesto se
drží své vytoužené individuality, větší sociální role ujímají malé „oázy” veřejných prostor.
Takové městské struktury, ve kterých člověk tráví více času, jsou většinou určeny pro
komunikaci, osvětovou činnost, zábavu nebo odpočinek.
Veřejný prostor vzniká tam, kde jakékoliv prostranství následně naplňuje veřejný život,
tvrdí Petr Kratochvíl.1 Když veřejným životem rozumíme určitou interakci mezi lidmi, ke které
je povzbuzuje městská scéna, nutí nás to připomenout Georga Simmela a jeho pohled na
„duchovní život” člověka ve velkoměstech. Podobně jako Simmel na začátku 20. století
popisuje Juhani Pallasmaa současnou tendenci ztráty citů pro potřebu veřejného života a tím
pádem i veřejného prostoru. Místo toho nás veřejné prostory odsuzují k hlubší izolaci a
introverzi.2
Jako další primární faktory, ovlivňující úpadek zájmu současné společnosti o veřejný
prostor, Richard Sennett stanovil náchylnost k individualismu a rostoucí komercializaci.3
Nadto všechny negativní faktory sjednotily a začaly šířit obchodní centra, která jsou v
ohromujících počtech budována v neuvěřitelném tempu. Obchodní centra tak nejen že posílily
separaci jedinců od městské struktury, ale také otupily jejich schopnost vnímat, neboť je jejich
chování určováno marketingovou strategií.4
Při pokusu o shrnutí zmíněných postojů v souvislosti s metrem, dochází ke spornému
zjištění. Metro je především dopravním prostředkem, tudíž jeho primární funkcí je využitelnost
1

KRATOCHVÍL, Petr, ed. et al., Architektura a veřejný prostor: texty o moderní a současné architektuře IV.
Překlad Petr Kratochvíl, Praha: Zlatý řez, 2012, 10
2
PALLASMAA, Juhani, Obývání prostoru a času – ztráta a návrat veřejného prostoru, 115-120 In:
KRATOCHVÍL, 2012
3
Idem, 11
4
Ibidem, 13
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společností. Tímto způsobem přístupné prostory podzemní dráhy určitě nemůžeme hodnotit
jako otevřenou městskou strukturu, která podněcuje ke komunikaci a má také funkci osvěty a
výchovy společnosti, tyto vedlejší aktivity v metru jsou velice omezené. Metro jedince dokonce
ze města vytrhuje v nějakém smyslu více, než obchodní centrum. Tak například pro jedince,
žijící vedle stanic metra a regulérně používající metro, aby se přepravili třeba do práce, metro
nahrazuje městské prostředí. Ale na rozdíl od obchodních domů, které městskou strukturu
napodobují, metro ji zcela zásadně určuje.
To všechno přesto neznamená, že je využití metra omezeno jeho základní koncepcí.
Město je spíše produkt společnosti, než nevyhnutelnost organického rozvoje, proto je
samotným původem městského prostředí vyloučen jeho neutrální charakter. Tímto způsobem
je město jako struktura nerozlučně spjato s ideologií a manipulací společnosti.5 Tudíž, když
bylo metro v socialistických zemích budováno, byly prostory metra použity stejně jako městské
veřejné prostory k výchově společnosti. Umísťovaly se tam propagační plakáty a umělecká díla
označována také za propagační. V současné době podobný přístup vystřídala ideologie
konzumní, která používá v metru scenografii obchodních center, opírajících se o
marketingovou strategii.
2.2.

Proč zdobíme prostor kolem nás?

Problematika tradice výzdoby veřejně přístupných a využívaných prostorů sahá do
hluboké minulosti. Poněvadž v rámci této práce není vůbec podstatné, jak se podobná tradice
rozvíjela, zaměříme se na kategorizaci v rámci současné doby.
Primární funkce výzdoby okolí je přirozenou lidskou touhou po estetizaci a harmonickém
životě. S časem se ale stávají úlohy výzdoby veřejných prostranství komplexnějšími.
Všudypřítomnost veřejných objektů láká rozšířit paletu jejich funkcí o další poslání.
Dekorace, které obecně nenesou žádné znaky praktického využití, tak zcela často začínají
sloužit jako nástroj reprezentace. Reprezentace je prostředkem ideologie, obě pojetí souvisejí
s transformací skutečnosti. Reprezentace tak znázorňuje pouhou interpretaci skutečnosti,
kterou zformovala ideologie.6 Ve společnostech je nejvíce rozšířenou reprezentace moci, k níž
dochází prostřednictvím určitých symbolů, které vyplývají ze systému historických hodnot
5

MILES, Malcolm, Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures, 1997, 20
BARTLOVÁ, Milada, Reprezentace, 64 In: BOROVSKÝ, Tomáš, ed., HANUŠ, Jiří, ed. a ŘEPA, Milan, ed.
Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno: Matice moravská pro Historický ústav AV ČR a Výzkumné
středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006
6
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dané společnosti.7 Tímto způsobem se od středověku začíná aktivně používat vizuální obraz
určité osobnosti, která je ztělesněním systému cenností a myšlení aktuálních pro danou
společnost.8 Čím méně je společnost vzdělaná, tím více médií je zapotřebí pro vytvoření
dialogu s lidem.9 Přesto není vždy pro reprezentaci nutné použití vizuálních prostředků. Jako
příklad lze uvést názvy ulic a náměstí sdělujících nám informace svědčící o významnosti určité
události, osobnosti apod.10 Toto je možno sledovat i v názvech stanic metra a jejich výzdobě,
kterou často tvoří pouze busta nebo reliéf určité osobnosti.
Obraťme se na článek Radomíry Sedlákové z druhé poloviny sedmdesátých let, který je
věnován příležitostné výzdobě sídel. Autorka klade důraz především na estetickou funkci
objektů nesoucích různou úroveň umělecké hodnoty. Objekty jsou následně rozděleny na
funkční prvky, umělecká díla a výzdobné elementy, přičemž autorka dbá na nezbytnost
každého a dodává, že není vyloučeno, či dokonce je vyžadováno splývání všech druhů mezi
sebou.11 Cílem podobné výzdoby není pouze propagace socialistického stylu života, ale také
„uspokojování potřeb kulturních, mj. i estetických”, neboť neskrývaný agitační neboli reklamní
obsah odsuzuje objekt do kategorie „nepravé” výzdoby. 12
Aby systém znaků používaných na tabulích, plakátech a pamětních deskách i nadále
udržoval a případně i ovlivňoval určitý systém hodnot společnosti, kterému obecně říkáme
ideologie, je třeba nejdřív společnost těmto znakům naučit.
Dostáváme se tak do problematiky ideologického neboli propagačního umění, které je
celé věnováno společnosti, tudíž je takovémuto umění cizí individualismus, mimo jiné proto,
že svérázné dílo vysoké umělecké kvality potřebuje nezatížený prostor. Na rozdíl od toho,
prostor, který je celý naimpregnován informací, je určen pro reprezentativní umělecká díla,
která zapadají do celkové koncepce podobného prostředí.13
Nejrozšířenějším druhem uměleckého díla pravidelně umísťovaného ve veřejných
prostranstvích je památník. Památník je reprezentativním uměleckým dílem, které nejlépe
slouží k vytvoření vztahu společnosti k minulosti, přes něj se dále formuje vztah k současné

7

BARTLOVÁ, 2006, 66
Idem, 67
9
Ibidem, 68
10
MILES, 1997, 27
11
Architektura ČSR, Praha: Klub Architektů, 1977/1, 34
12
Idem, 35
13
MILES, 1997, 37
8
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situaci v určité kulturně-historické oblasti.14 Tak v socialistických zemích mimo zřejmých
„ikon“ komunismu, tj. Vladimíra Lenina, Karla Marxe, Klimenta Gottwalda a dalších
významných komunistických funkcionářů, se objevují památníky obyčejných pracujících lidí,
kteří takovým měly vyvolat ve společnosti pocit národní, nebo spíše třídní, sebeúcty a zároveň
sloužily vzorem hodným následování.
K vytvoření syntetické návaznosti socialismu na tradice národní minulosti v
Československu se k tomu používalo téma husitství.15 Někdy k zobrazení byla použitá přímo
osobnost Mistra Jana Husa.16 Avšak během krizového období normalizace, kdy bylo třeba
sjednotit národ, dosáhly větší popularity zakázky na monumentální skupinové symbolické
památníky.17 Tak i Jana Husa vystřídalo téma husitství obecně, což se později projevilo na
výzdobě jedné ze stanic pražského metra.
Zvýšení zájmů o umění ve veřejných prostranstvích bylo na západě, podobně jako na
východě, spojováno se zvýšenou potřebou šíření ideologií. Například ve Spojených státech
amerických (USA) během Studené války vzniklo několik programů podporujících (avšak
nikoli finančně) tvůrčí svobodu umělců jako demonstrace intelektuální převahy nad
socialistickými státy, ve kterých svoboda umělců byla omezená (avšak umělci nebyli závislí
na trhu).18 Je nutné dodat, že veřejné umění v USA bylo nejvíce financováno během velké
deprese, nanejvýš napínavého období studené války a války ve Vietnamu, tedy v době, kdy
bylo třeba skrýt aktuální společenské obavy a problémy.19 Je také pravda, že když stát garantuje
umělci svobodu finanční, připravuje ho o svobodu tvůrčí. Podobně jako to bylo ve východních
socialistických zemích, byla v osmdesátých letech v USA oficiálně prohlášena direktiva pro
veřejné umění „vzdělávat a připravovat společnost”.20
Ve stejné době, především na západě Evropy, vedle tradičního monumentu a
byrokratického přístupu k veřejnému umění začal jako protiklad vznikat anti-monument.21 Ve
snaze znovu specifikovat veřejné umění zavádí Suzanne Lacy na konci 20. století pojem nový
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žánr veřejného umění.22 Lacy uvádí, že pro nový žánr veřejného umění je charakteristické
použití netradičních médií, umělecký experiment a podstatou nového žánru, kterou je odlišen
od veřejného umění „starého žánru”, je hluboká vnímavost ke společnosti.23
Nový žánr veřejného umění tak vznikl jako reakce na nucené potlačení zájmu o
společenské problémy a proto na sebe klade nároky mluvit jazykem aktivistických levicových
skupin.24 Takovým způsobem se „nový žánr” vzdává „falešného vědomí”, které se zajímá o
transformaci společenského vědomí.25
Avšak od konce dvacátého století nejde pouze o „budování” společnosti v návaznosti
na kulturu, která je anonymní a pro jedince může být stresující. Tím, jak „nová” umělecká díla
odhalují city umělce samotného, publikum, tudíž veřejnost, se najednou rozbíjí na skupinu
jedinců a vzniká tak společnost bez sjednocení.26 Což je přirozeně součástí procesu „úpadku
veřejného člověka”.27 Veřejné umění i v nové podobě neztrácí svou ideologickou podstatu,
přestože se mění na ideologický program menšiny, není vyloučeno, že by mohlo zdobit
prostory metra, ale nesmí být přitom zastíněno dalším mediálním odpadem, jako reklamními
plakáty apod.
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3.

Metro ve službách společnosti
3.1.

Stručná historie výzdoby metra

Vznik metra byl zapříčiněn dopravním kolapsem, ke kterému došlo na přelomu
osmnáctého a devatenáctého století v Londýně. Hlavní město Velké Británie bylo přetíženo
obchodním loďstvem na řece Temži. Daná situace měla za následek snížení životní úrovně
obyvatel města, neboť kvůli obchodnímu loďstvu nebylo možné přeplavit řeku.28 Avšak trvalo
ještě více než polovinu století, než byla v Londýně zahájena výstavba první podzemní dráhy,
svěřená firmě Metropolitan.29
Není nutné uvádět, že pro Brity příznačný pragmatismus ochránil londýnské metro,
jakožto dopravní prostředek, před zbytečnou estetizací. Obecně se postoj k roli metra měnil
poměrně rychle. Podzemní dráha se stala atributem vysokého statutu města, což dokládá
situace v Budapešti na konci devatenáctého století. V Budapeští bylo zapotřebí tento atribut
mít, neboť to bylo téměř tisíc let, kdy Maďaři přišli do střední Evropy, a bylo načase ukázat,
že hlavní město Maďarska patří mezi světové metropole.30 Reprezentativnost mezitím vždy
zapojovala do svých služeb umění, proto Budapešťský magistrát kladl velké nároky na
estetickou stránku věci. Vstupní vestibuly stanic byly zdobeny tepanými litinovými mřížemi a
kachlovými panely, zatímco nástupiště byla obložena keramickými kachlíky.31
Většího ohlasu dosáhla výzdoba pařížského metra, k něhož otevření došlo v roce 1900,
kdy se v Paříži konala Velká výstava.32 Vstupní pavilonky do metra od Hectora Guimarda nejen
zprostředkovaly nový styl Art Nouveau široké veřejnosti, ale také svými florálními motivy
maskovala chladnou techničnost samotné struktury metra.33 Následující pokusy o estetizaci
podzemní dráhy ve většině případů byly motivovány snahou utajit nepříznivé prostředí metra
a ochránit cestující před nepříjemným pocitem pobytu pod povrchem.
Zhruba ve stejné době byla i v Londýnském metru pozornost obrácena k výzdobě
stanic. Avšak přistoupilo se především k praktickému řešení. Umělci dostali zakázky k
navržení plakátů, které měly zdobit stanice, tj. metro nemělo permanentní výzdobu, ale
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BENETT, David, Metro – Příběh podzemní dráhy, Praha: Fortuna Print, 2005, 15
KŘIVÁNEK, Josef, Všechna metra světa, Praha, 1986, 6
30
BENETT, 2005, 40
31
Idem, 41
32
Ibidem, 2005, 48
33
MILES, 1997, 80
29

11

informace k zprostředkování mohly být pravidelně aktualizovány.34 Tato tradice se rozvíjela i
nadále a plakáty v současné době jsou používany všude, jenže ve většině případů jejich
výtvarná podoba, pokud se o nějakou usiluje, hraničí s kýčem.
Pozoruhodným způsobem se vyřešila výzdoba berlínského U-Bahnu. Metro v Berlíně
se začalo budovat v roce 1896 a stavba bylo pozastavena během první světové války.35 Po válce
si Německo nemohlo dovolit rozšiřovat finančně náročný systém podzemních drah, proto bylo
rozhodnuto o levnějším budování určitých úseků nad povrchem. Toto rozhodnutí připravilo
plodnou půdu pro architekty, jež měli za úkol vytvořit umělecky hodnotné návrhy, které měly
skrýt ošklivost technických konstrukcí.36 Alfred Grenander byl pověřen vypracováním celé
řady stanic U-Bahnu. Postupně se jeho styl měnil a secesní touhu po ornamentech a
dekorativismu vystřídala strohost funkcionalismu.37 Odhalené betonové kostry a neomítnuté
cihlové stěny vestibulů nejenže odpovídaly dobovým tendencím, ale pomohly značně snížit
náklady na realizaci.38
Avšak ještě nešlo o tradici, neboť se dekorace uskutečňovala příležitostně. Druhá
světová válka paralyzovala rozvoj podzemních drah v celém světě, s výjimkou Sovětského
svazu.39 Po skončení války se vydaly země západní a východní Evropy různými cestami
rozvoje, tento rozdíl je patrný i v přístupu k umění ve veřejném prostoru, včetně metra.
3.2.

Podzemní dráha v očích společnosti

Už prvopočátky podzemní dráhy svědčí o nepodcenitelném vlivu metra na městskou
výstavbu a na život lidi. Takovým způsobem se dá říct, že metro s městem splývá a tvoří
součást společenského života a vytváří „podzemní město”. Toto postavení podzemní dráhy a
otevírající se perspektivy znepokojovaly nejlepší myslitele začátku dvacátého století, kteří
trvali na oddělení pastorální a urbanistické sféry. John Ruskin v tom spatřoval jen zhoubný vliv
železničních drah na společnost.40 Ruskin a Nietzsche se tak stávají největšími odpůrci
technologického pokroku s jeho ničivým vlivem na individualitu.41 Je nutné podotknout, že
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právě anulace osobnosti, nahrazení osobních snů, tužeb a potřeb kolektivními představovalo
jeden ze zásadních bodů komunistického programu, neboť individualismus byl rysem
„buržoazně-inteligentským”, tudíž komunismu nepřátelským.42
Na přelomu století se pro řadu spisovatelů jeví podzemní dráha jako zdroj inspirace a
„umělý podzemní svět” se stává velice populárním námětem futuristických románů. Hodně se
tématu podzemí věnoval Herbert Wells, když popisoval utopický svět budoucnosti, ve kterém
hromadná doprava převzala dominantní městotvornou funkci. Za nejlepší ilustraci tak smělé
idey můžeme jmenovat Industrial City navržené Tony Garnierem.43
Obrazy podzemních měst plných továren, kde pracují lidé, kteří přestali rozlišovat,
zda žijí pod povrchem nebo na něm, se dají těžko označit za optimistické. Podzemní dráha se
společně s rytmem života v průmyslových velkoměstech jevila jako stresující faktor pro
společnost na počátku dvacátého století.
Jako jeden z prvních tento vznikající konflikt mezi člověkem a technologickým
pokrokem, ovlivňujícím velkoměsta, popsal sociolog Georg Simmel. Simmela zajímalo, jak
lidé ve velkoměstech překonávají nároky, které na ně klade nový zrychlený rytmus života a
vznikající závislost na technologických prostředcích, především dopravních. Člověk jako
záchranu před zhroucením pod vlivem tlaku velkoměsta postupně ztrácí důvěru a také ostrost
vjemů.44
Technologický pokrok zrychlující své tempo našel i celou řadu příznivců, kteří tvrdili,
že technologická progrese je hybnou silou dějin a historie je určena rozvojem technologií.
Jedním z prvních představitelů podobného postoje byl Karl Marx, který tak anticipoval
filozofický směr známý jako technologický determinismus. Vztah Marxe k technologickému
pokroku je nezbytný pro porozumění jazyka používaného socialistickými zeměmi, zřízenými
podle díla Marxe, pro dialog s lidem.
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4.

Umění a ideologie
4.1.

Definice ideologie

Ideologie jako termín byl poprvé zaveden ve Francii Destuttem de Tracy v 18. století.
Nicméně pod novým termínem francouzský vědec rozuměl nauku o idejích, která by byla
základem pro další vědy. Důležitým pro Destutta de Tracy bylo také odloučení od ideologie
náboženských nebo metafyzických funkcí.45
Zásadního rozdílu význam ideologie nabývá ve chvíli, kdy ho začali používat Karl
Marx a Bedřich Engels a označili tak ideologii za „falešné vědomí”, přičemž vědomí je
chápáno jako odraz reality.46 Z ideologie se tak stává spekulativní nástroj, který v plné míře
využil Lenin.
Lenin aplikoval obě definice ideologie, jako lži pro určení buržoazní ideologie
pomáhající imperialistům udržet moc a ideologie jako propagandy postojů komunistické strany
ve vztahu ke všem sférám společenského života, od průmyslu až po umění.47 Pomalu se začíná
ideologie používat v těsné návaznosti s totalitarismem, který ji vyžaduje jako svůj hlavní
projev.48
Analogický pohled měl později Karel Mannheim, který také rozdělil ideologie zhruba
na dva druhy a pojmenoval je jako „částečnou” a „totální”.49 Na rozdíl od částečné ideologie,
která vzniká na základě nesrovnalostí s určitými aspekty myšlení protivníka, totální ideologie
předpokládá, že určitá třída začíná vnímat mnohotvárnost světa v rámcích své ideologie, jako
celek s jedním centrem, kterému je podřízeno společné vědomí, staví proti sobě tedy veškerou
strukturu idejí a myšlení svého rivala.50
Je nutno podotknout, že podobné vnímání ideologií (myšleno automatické přirovnání
ke komunismu) je v současné době stále nejvíce rozšířeným a používaným, především v
bývalých socialistických zemích.51 V porovnání liberální demokracie v Evropě, především
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západní, je zbavená „totální” ideologie, i přestože jsou stále určité ideologické rysy v politice
využívané k dosažení popularity vládnoucí strany.52
4.2.

Umění ve službách ideologie socialismu
4.2.1.

Postavení umění v teorii marxismu-leninismu

Pro Marxe nebylo umění součástí nebo nástrojem ideologie, umění samo mělo
představovat ideologii.53 Nedosažitelným vrcholem rozvoje umění pro Marxe byla antika, která
zobrazovala okolní svět pravdivě a člověka sebe samým.54
I tak přednost dostal realismus. Umění tedy muselo být realistickým, ale nikoli
samolibým, stejně tak nebyl tolerován pesimismus. Engels definoval realismus následujícím
způsobem: pravdivé zobrazení typických charakterů za typických podmínek.55 Anatolij
Lunacharskij56 využívá danou pozici k tezi, že umění komunistické společnosti mělo po vzoru
antického umění přesně odrážet svět, ve kterém žije, tudíž svět šťastný, zdravý a „normální” a
pokud tento svět ještě není vybudován, tak měly stačit představy o něm.57 Pozoruhodné je, že
i Marx připouštěl pouhé znázornění živých představ o budoucí společnosti, a v takové podobě
filozof viděl romantismus.58
Co se týče pozice umělce, ta se měla zásadně proměnit. Podle marxistické dělby práce
by přestala existovat pracovní pozice umělce, namísto toho se měly vycvičit mnohoúčelové
kádry, zabývající se mimo jiné uměleckou tvorbou. Lunačarskij zase doplňuje, že by to
neznamenalo pokles ve sféře umění, ale naopak.
Podobný přístup měl vypěstovat společnost, ve které by měl každý mít možnost spatřit
v sobě tvůrčí potenciál, čímž by se zvýšila úroveň výtvarného vkusu celé společnosti. „Tisíce
a tisíce malířů, hudebníků a literátů, kteří budou schopni zachovat originalitu a nebýt mezi
sebou podobní.”59 Zdravá socialistická společnost měla vysvobodit umělce a dát mu maximum
svobody, poněvadž umělec neměl svou tvorbu přizpůsobovat trhu.60 O tom, že umělec přesto
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bude spoután okovy ideologie, se nemluvilo, neboť jeho tvorba nemohla vznikat z vynucení
ale z jeho osobního přesvědčení společného vědomí, o kterém psal Mannheim.
Nicméně Marx neusiloval o praktickou úlohu umění v rámci své teorie, s takovou
myšlenkou přišel Lenin. Jeho první výzvou k zařazení literatury do stranických záležitostí byla
stať z roku 1905 „Stranická organizace a stranická literatura”. Tam Lenin stanovil, že literatura
nesmí být individuální věcí, ale musí být součástí společného sociálně-demokratického
mechanismu.61
S výtvarným uměním si „otec socialistické revoluce” nebyl tak jistý, otázky v dané
sféře svěřoval Lunacharskijmu. Přesto v roce 1918 Lenin navrhl projekt o „monumentální
propagandě”, který zahrnoval pouze agitační výzdobu měst tabulemi s citáty odpovídajícími
ideologickému zaměření a umístění provizorních památníků revolucionářům (především v
Moskvě a Petrohradě).62
Tímto způsobem byly hlavní úlohy socialistického umění formulovány poměrně rychle,
neboť se výtvarné umění dostalo do stejné polohy s agitační výzdobou a památníky. Umění
především mělo vzdělávat masy, což zahrnovalo jejich seznamování se současnou uměleckou
tvorbou. Umění minulých epoch mohlo odporovat vládnoucí ideologii, proto nebylo žádoucí.
Umění pak mělo formovat vkus proletariátu, což mimo jiné mělo probudit a objevit nové
talenty.63 Takový postoj však způsobil dilema, čemu se měli vyrovnat noví umělci, když přišli
o jakýkoliv vzor z minulosti? Vrcholem protosocialistického ruského umění se stali
peredvižnici.64 Nicméně programově nové umění vytvořilo kardinálně odlišný model.
4.2.2.

Prameny socialistického realismu

Slovní spojení socialistický realismus jako název pro nový umělecký směr poprvé
zaznělo v roce 1932.65 Avšak koncepce, kterou socialistický realismus rozvíjel jako velice
rozsáhlou kulturní reformu, byla připravená v době před Velkou říjnovou revolucí. Pracovaly
na ní radikální umělecké proudy, tvořící unisono s napínavou atmosférou revoluce. Se stejnou
silou, s jakou se italští futuristé oddali budování budoucnosti, se ruští kubofuturisté oddali
bourání tradic své temné minulosti.66 V Rusku se pro takové bourání utvořilo příznivé klima,
61
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bouralo se bez lítosti, protože ty tradice, kterými se Rusko snažilo dlouhou dobu napodobit
Evropu, byly velice slabé.67 Jedinou výjimku tvořilo náboženství, které však uměle bylo
potlačeno a transformováno pro použití stranickou ideologií.
Přestože evropské státy, jako Československo a jiné, měly velice bohatý kulturní fond
a jejich tradice sahaly do dávné minulosti, podobné procesy spojené s ambicemi modernizace
všech sfér života, avšak v mnohem více umírněné podobě, probíhaly i zde.68
Ve svých nejradikálnějších projevech ruská avantgarda mluvila jazykem antiutopie.
Jedinec se měl vzdát identity, pohřbít individualitu tak, jak to vyžadoval marxismus. Libovolná
aktivita každého člena společnosti přímo či nepřímo musela souviset s procesem neustálého
budování nové společnosti. Ve světě nekonečné revoluce, mělo mít umění funkci „sociálního
inženýrství”, formujícího psychiku nového člověka.69 Stejná slova použil v roce 1934 Stalin,
když popisoval úlohu socialistických spisovatelů jako „inženýrů lidských duší”.70 Zatímco sám
Stalin vzal na sebe role demiurga socialistického světa.71
Nové umění nemělo oslavovat mechanický svět rychlostí a nekonečným usilováním o
změnu světa, technologický progres se bral jako samozřejmost. To byl cíl umění avantgardy,
která se ocitla v krizi poté, co bouře revoluce uhasly. Logicky se dospělo k návratu
figurativního reprezentativního „anti-individualistického” umění, které mělo nástroje pro
vytvoření dialogu se společností, po kterém tolik toužila avantgarda.72
Metoda socialistického realismu měla stejné požadavky jako umění avantgardní, tj.
masovost, kolektivnost a optimistický obsah.73 Socialistické umění zároveň mělo strohou
hierarchii, na jejímž vrcholu byl Stalin. Další úlohou socialistického realismu s jeho
konzervativním charakterem bylo vykořistění reakčního umění. Navždy by tímto způsobem
byla zajištěna konečnost rozvoje komunistické společnosti, jednalo se tak o prevenci další
revoluce.74
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Programově byla metoda socialistického realismu v Československu přijata až v roce
1949 Václavem Kopeckým, tehdejším ministrem informací.75 Zřejmě v Československu
neexistovaly předpoklady pro přirozený rozvoj podobného umění. Metoda socialistického
realismu byla vnucena československým umělcům, kteří pochopitelně dokázali v stanovených
rámcích vytvořit dosti podprůměrná díla. Režim, zavedený Klementem Gottwaldem v
Československu byl v určitém smyslu nedostatečně komplexním imitováním Stalinistického
režimu ve Svazu sovětských socialistických republik (SSSR). Za vzorem se umělci v
Československu obracely na časopis Výtvarné umění, který zprostředkovával informace o
aktuálních děních na sovětské umělecké scéně.76 Československý socialistický realismus
postrádal celistvost i autenticitu.77
Socialistický realismus oslovoval změnu jako proces samotný, demonstroval sen,
vytoužený konečný stav, čím povzbuzoval ke změně, ke které nikdy nemělo dojít. Socialistické
umění určitým způsobem manipuluje společností, tím že odkazuje na realitu, která není zatím
přítomná, na realitu budoucnosti. Podobná pozice socialistického umění odkazuje
k utopickému pojetí, které v blízkosti k ideologickému podrobně popisuje Karel Mannheim.78
4.2.3.

„Destalinizace” socialistického realismu

Dne 25. února 1956 Chruščov vystoupil s projevem, který pravil, že je nutno „udělat
mnoho práci, kriticky posoudit a napravit velice rozšířené chybné mínění spojené s kultem
osobnosti z pozice marxismu-leninismu a to v oblasti historické, filozofické, ekonomické a
dalších a také v oblasti literatury a umění.”79 Od šedesátých let započal v celém východním
bloku v různé míře proces „destalinizace”, kdy se stalinistická varianta socialistického realismu
považuje za škodlivé umění, které se snaží ve společností vyvolat slepé uctívání.80 V
Československu se stalinistická éra začala aktivně a otevřeně kritizovat od roku 1963 v brožuře
„K některým otázkám kultu osobnosti a jeho projevům v Komunistické straně
Československa“.81
Určité uvolnění bylo cítit hned po Stalinově smrti. V Sovětském svazu tak byl už v roce
1957 uspořádán Světový festival mládeže a studentstva, který nejen přinesl nové generaci
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umělců naději a sílu na nové experimenty, ale také otevřel sovětskou scénu západním
návštěvníkům. Československo se začalo v té době připravovat na EXPO 58, což vyvolalo
návrat k meziválečnému modernismu. V roce 1959 proběhla v Moskvě výstava
československého skla (rus. Выставка „Чехословацкое стекло”).82 Vystava se hodně
angažovala, což vidíme na reklamním videu „Když máte volno” (rus. „Когда у Вас
выходной”).83 Proto nepřekvapuje, že výstavu navštívilo hodně lidí a objevili tak pro sebe
československou sklářskou tvorbu, znázorňující otevřenost k moderním a avantgardním
tendencím poválečné doby.
Socialistický realismus se tak vzdal myšlenky budování nové společnosti, přestal
zpřítomňovat budoucnost a vrátil se ke svému původnímu pojetí, obrátil se tedy na přítomnou
realitu.84 Avšak, jak už bylo zvykem, všechny odkazy minulosti musely projít procesem
rekonstrukce, aby minulost správně zapadla do současné doby. Obrazy umělců, pro stranu
nepřijatelných v 50. letech, byly najednou vystavovány jako „typické” socialistické umění.85
Straničtí teoretici umění plně pracovali s cílem přesvědčit celý svět i sebe, že se
umělecká metoda nazývaná socialistickým realismem začala formovat už v předválečném
ruském umění a nikoli během epochy stalinistické „deformace”.86
4.2.4.

Labutí píseň socialistického realismu

Najednou se ve SSSR započal proces uvolnění všech sfér života, ledovec stalinistické
kultury začal tát a na scénu vstupuje „ottepeľ”. Během velice krátkého období do sovětského
umění poprvé za dlouhou dobu začala pronikat tvůrčí svoboda a nové inspirace ruským
uměním, především avantgardním, a současným uměním západu. Samozřejmě tendence
„osvobozování” kulturní a umělecké sféry muselo oslabit vedoucí postavení metody
socialistického realismu, což způsobilo rozkvět „neoficiální kultury” a její posílení.87 „Bylo to
období, podobné Pražskému jaru”, vzpomínal umělec Leonid Rabičev.88 Dokonce vznikla
naděje, že nezávislé umění v SSSR může být zároveň veřejným. Avšak výstava k výročí
Moskevského svazu malířů v Manéži a negativní reakce prvního tajemníka Ústředního výboru
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Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV KSS) Nikity Chruščova na „osvobozené” umění
odhalila, že náznaky idey svobody tvůrčího sebevyjádření byly pouze nástrojem provokace.89
Tímto způsobem i přes snahu rozvolnit kulturní sféru a veřejné umění zůstává umění až
do osmdesátých let spojeno s klasickým modelem socialistického realismu a to nejen v
Sovětském svazu. Pokus zastínit fakt stálého používání doktrín „stalinistického”
socialistického realismu, vyhnout se vysvětlením oprávněností takového použití v době
„ikonoklasmu” stalinistického umění, způsobil zvrácenost a částečnou ztrátu pojetí
socialistického realismu v průběhu času.90
V Československu naopak začala liberalizace režimu nabírat síly od roku 1963.91 Za
uvolnění stranické kontroly ve sférách školské a kulturní byl zodpovědný Čestmír Císař, v
pozdějším období aktivní aktér Pražského jara. Samotné Pražské jaro bylo také využito k
prosazování celé řády zásadních reforem, mimo jiné i v kultuře a umění. Tak bylo schváleno
mnoho nadčasových uměleckých projektů inspirovaných výstavou EXPO 58 v Bruselu.92
Uvolnění kulturní sféry pod vlivem západních tendencí probíhalo v Československu mnohem
intenzivněji než v SSSR.
Po ukončení Pražského jara nebylo překvapující povýšení významu činnosti ideologické
komise na novou úroveň.93 Najednou byl kurz šedesátých let, kdy ideologická sféra nabyla
tvůrčí iniciativy a samostatnosti a přestala být vnímána jako primárně ideologická, považován
za „falešný a škodlivý”.94 Započal proces rekonstrukce umělecké sféry a to na leninových
principech „ideovosti, lidovosti a třídnosti”. Československé umění bylo donuceno vzdát se
jakékoli radikalizující podoby, aby i nadále mohlo být snadně využíváno jako nástroj výchovy
společnosti v souboji proti ničivým vlivům buržoazní kultury.95 Nový ministr kultury Miloslav
Brůžek otevřeně kritizoval umělce a umělecké svazy za to, že se zajímají jen o svobodu
vyjádření a autonomii umění a zapomínají tak na ideový charakter umělecké tvorby.96
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V Československu i v SSSR se nadále šířilo „neoficiální” umění, v průběhu času se toto
umění více snažilo do opozice umění oficiálnímu, na hodnocení toho vztahu.97 Umělci tvořili
i nadále, ale jejich umění nebylo zpřístupněno veřejnosti, jestliže nesouhlasili s kompromisem
„poznané nutnosti”. V Sovětském svazu bychom nejvíce “neoficiálních” umělců nejvíce
nalezli mezi ilustrátory. V Československu do sféry monumentálního umění pronikalo více
uměleckých směrů. Což jí dovoluje nedodržení dogmat metody socialistického realismu,
pokud jím tyto směry byly alespoň ovlivněny a převzaly jeho “program boje za krásu a boje
proti glorifikaci ošklivosti”.98
Na druhou stranu je umění pro veřejnost uměním reprezentativním, které je vždy o krok
nazpět od tvorby nezávislé na politické sféře. Takovým způsobem je podprůměrná kvalita, za
kterou je často socialistické umění kritizováno ve všech etapách svého vývoje, určená jeho
definicí a to jako umění reprezentativního.99
Socialistická etapa v dějinách státu je obecně považována za období zastaveného času,
což bylo mimo jiné i cílem socialistického umění. Celá éra socialismu byla vytržena z dějin
jako tzv. etapa „nerozvoje”, během které se nedělo nic. Co ale komplikuje situaci, do které se
tato doba nyní dostala je to, že samotný socialismus už negoval sám sebe. Padesátá léta byla
také popíráním vlastního režimu, jako omyl, který bylo třeba napravit. Tímto způsobem se celá
řada bývalých socialistických států rozhodla po revoluci dohnat světový rozvoj, k čemuž byla
třeba likvidace atributů doby minulé. Demonstrativní ničení ideologických symbolu minulosti
tak

můžeme

označit

za

příznak

nové

ideologie.100
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5.

Socialistické metro jako fenomén
Fenomén metra obecně spočívá v jeho kontinuálním rozvoji. Ve své řadě moskevské metro

bylo projektováno nejen jako základní dopravní prostředek, ale i jako kulturní prostředí, které
se budovalo na základě určitého světonázoru, koncepci sovětského člověka a jeho morálky.
Podobný program určil celistvost a symbolický význam daného kulturně-historického
fenoménu nejen jako základu pro reprezentaci kulturních smyslů sovětské epochy.
Ikonografii, která se používala při výzdobě moskevského metra ovšem nemůžeme hodnotit
jako ryze komunistickou, za kterou se snad dá považovat pouze otevřené používání
komunistických symbolů a oslavování armády. Jiné koncepce, které se používaly k výzdobě,
vycházely spíše ze silné náboženské tradice, která byla převlečená za komunistická dogmata,
což zajistilo hlubší citové prožívání nové ideologie. To se vztahuje na takové tematické okruhy
výzdoby jako „práce”, „mír”, „družba národu”, a „hrdinství”, jejichž výběr se postupně
rozvíjel. Tímto způsobem pozorujeme, že socialistický realismus vytvoří nový druh
„ideologického umění”, ale půjčil si ikonografii bývalé ideologie, aplikoval na ní vlastnosti
fantaskního avantgarda a částečně jí rozšiřil. Zároveň pozorností zaslouží ambice
socialistického umění ideologického zaměření být všude. V následující kapitole spatříme na
příkladu metra, že se podobná tendence často projevovala zcela nepatřičným způsobem, což
velice rychle znechutilo dané umění.
Unikátnost fenoménu socialistického metra ovšem nespočívá pouze v samotné jeho
struktuře, ale také v tom, že on nezahynul spolu se socialismem, ale v různé podobě přežívá do
našich dnů. Samotné budování a použití podzemní dráhy v současné době je hojně kritizováno
řadou odborníků101, ale přesto města pokračují řešit problémy s městskou dopravou pomocí
metra, nemění se ani přístup k estetizaci podzemní dráhy.
Původně se tato část práce měla být zaměřena na ikonografické transformace, kterými se
procházela výzdoba moskevského metra a na vlivy, které měla, na formování vzhledu metra v
Praze, a to na příkladů konkrétních umělců. Nicméně podobnému bádání překážely komplikace
spojené se získáním informací v moskevských archivech, které nejsou přístupné odborné
veřejnosti. Charakteristický rys ruského přístupu k uchování záznamů, kde jedinec není
tolerován, způsobil to, že danému bádání uniká celá řada jmen výtvarníků, kteří se podíleli na
výzdobě metra v Moskvě, což se dá pozorovat i v současné ruské literatuře, když autorství
101

Ke kterým např. patří Grigory Revzin, ruský historik umění

22

uměleckých děl často není zmíněné.102 Kvůli tomu v této práci jsou především uvedené obecné
paralely, které se dá spatřit mezi moskevským a pražským metrem.
Zvláštní pozornost však musí být věnována stanici metra Prazhskaya (rus. Пражская),
kterou v Moskvě, v roce 1985 vytvořil kolektiv československých odborníků. Zřejmě samotný
projekt výměny specialistů mezi Československem a SSSR vznikl v časové tísni, což určitě
mělo vliv na řešení stanic a jejich umělecké výzdoby. Nebyly nalezeny žádné záznamy, které
by svědčily, že byla uspořádaná umělecká soutěž. Naopak se na základě pozorování dá tvrdit,
že umělci částečně nebo kompletně použili koncepce svých dřívějších děl.
5.1.

Moskva
5.1.1.

Obecná charakteristika vývoje

V prvních etapách plánování moskevské podzemní dráhy se nepočítalo s uměleckou
výzdobou jako takovou. Na konci dvacátých let se mluvilo o metru jako o stavbě ryze utilitární,
umožňující rychlou a levnou dopravu občanů do práce.103 Proto projekty těchto let více
připomínají metro londýnské.
Primárním důvodem, proč se názor na architektonické řešení stanic změnil byla nutnost
zpříjemnit cestujícím pobyt v podzemí. Pro v té době ještě málo vzdělanou a nově vznikající
sovětskou společnost, která se jen nedávno postavila na „koleje světového technologického
pokroku”, bylo používání podzemní dráhy bylo velkým stresem. Poněvadž se o prvních
stanicích metra ještě neuvažovalo jako o nástroji ideologie, na vzhled prostorů metra se tolik
nedohlíželo.104 Díky tomu i po roce 1932, kdy se mechanismus socialistického realismu dal do
pohybu, u některých stanic došlo k realizaci velmi smělých avantgardních projektů.105 Tak se
hlavním výrazovým prostředkem stává světlo, které nahrazovalo architekturu. Nejlepším
příkladem tohoto řešení je stanice Kropotkinskaya (rus. Кропоткинская), která se původně
plánovala jako přízemí Paláce sovětů.106 [Obr. 1] Prostory vstupních hal, přechodů a nástupišť,
prostoupené světlem, vytvářely velmi elegantní interiéry představující velice individuální
projekty.
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Na konci třicátých let se vzhled stanic moskevského metra mění. Postupně byla
architektura zastíněna sochařskou a dekorativní výzdobou. Tento směr propaguje myšlenku, že
metro je „palácem národa”, k němuž budování byly používány dvф základní umělecké směry,
které dobře demonstrují práce architekta Duškina. Stanice Mayakovskaya (rus. Маяковская)
nebo Aeroport (rus. Аэропорт) byly provedeny v secesním dekorativismu, zatímco stanice
Ploščaď Revolucii (rus. Площадь Революции) demonstruje jístý návrat ke klasice. [Obr. 2]
Mozaiky A. A. Daineky na stanici Mayakovskaya na téma „Den sovětského nebe“ a soubor
soch zobrazujících 23 archetypů sovětského člověka ve stanici Ploščaď Revolucii jsou
ukázkou, jak se prostory metra začínají naplňovat ideologickým programem. Zatímco
romantické mozaiky Daineky nám spíše zobrazují ideální skutečnost budoucnosti, vážné sochy
na Ploščadi Revolucii jsou památníkem každému sovětskému člověku současnosti. Tak
sochařská výzdoba začíná soupeřit s architekturou místo toho, aby jí doplňovala. Klasicizující
směr později úplně pohltil secesní sloh, pochopitelně kvůli věrnosti Marxovi a jeho obdivu
antické klasiky.
Těžké období let čtyřicátých odhalilo národní patriotismus formující v umění určitou
ikonografii. Stanice, které byly budovány během Velké vlastenecké války, tak propojily svým
výtvarným řešením všechny prostory metra do komplexního celku, který od té doby vznikal
na pevném ideologickém základě.107 Společným tématem veškeré výzdoby stanic
moskevského metra, jež vznikly zhruba do konce padesátých let, je triumf sovětské společnosti,
jehož dosažení může zajistit jediný vůdce - demiurg Stalin.
Ve druhé polovině padesátých let po smrti Stalina byla celá řada stanic značně upravena
během procesu „destalinizace”, řada jich nikdy nebyla realizována podle původních návrhů.
Přišla epocha boje proti nadbytku v architektuře, která souzněla s novým ekonomickým kurzem
SSSR, který nastolil Nikita Chruščov. Podobná změna se hned odrazila i na vzhledu stanic
metra, včetně těch, které byly schváleny k výstavbě již před smrtí Stalina a byly již téměř plně
realizovany. Osvětlení jako třeba pozlacené lustry, štuková výzdoba, mozaiky, vitráže a
enormní použití mramoru bylo zrušeno. Nakonec i objem vestibulů, tunelů eskalátorů a
nástupišť byl zmenšen.108
Nové stanice se nezakládaly tak hluboko, ale naopak došlo ke vzniku povrchových stanic,
funkcionalistická architektura odkazovala k ruské avantgardě. Těžké a drahé obklady
107
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podpovrchových vestibulů byly střídány průhledným a lehkým sklem. Tímto způsobem se v
moskevského metra opět dominantního postavení, avšak je nutno podotknout, že byl tento
návrat byl vyvolán především zlevněním výstavby podzemní dráhy a nikoli změnou
uměleckého kurzu.
Usilování o simplifikaci nakonec přivedlo ke vzniku vzorových stanic „stonožek” (rus.
„sorokonožky”), které navždy ukončily rozkošnou tradici budování unikátních stanic – paláců
v moskevském metru. [Obr. 3] „stonožky” jsou pilířové stanice s trojlodní konstrukcí, obvykle
mělkého založení s ostrovním nástupištěm. „Stonožky” se začaly budovat v roce 1961 a liší se
mezi sebou především obkladem pilířů a stěn za kolejišti.109 Tradičním obkladem zůstal
mramor používaný především na pilířích. Stěny za kolejištěm byly často obkládány
keramickými dlaždicemi. Pro podlahu se používala odolná žula.
Od poloviny šedesátých let tendence tvrdých úspor pomalu pomíjí, čímž se aktivuje
umělecká obec. Architekti a výtvarníci se snaží oživit metro. Tak se ve stanicích znovu objevují
umělecká díla. Ale vzorové stanice často měly typizovanou výzdobu, která byla z mnoha příčin
nakonec kritizována za svůj dekorativní charakter. Avšak je třeba brát v úvahu, že umělci měli
znovu osvobodit architektonický prostor, měli se znovu naučit tento prostor doplnit pomocí
jemných detailů, barevností obkladů, osvětlením, mřížkami ventilace, zábradlím schodů a
řídkými uměleckými objekty, často reliéfy nebo panó.[Obr. 4]
Zvláštní pozornosti zaslouží osvětlení stanic, která dokázala zpestřit prostory stanic
moderním způsobem, jak to dá pozorovat na stanici Barrikadnaja z roku 1972. [Obr. 4a]
Pozoruhodné je, že označení moskevského metra také mělo nový futuristický design, neboť
bylo podsvícené neonem, nicméně v Československu se o podobném označení uvažovalo už v
čtyřicátých letech.110
5.1.2.

Prazhskaya - Пражская

Unikátní projekt výměny specialistů mezi Československem a SSSR pravděpodobně
navázal na velkou událost, společný let kosmonautů Alexeje Gubareva a Vladimíra Remka v
kosmické lodi Sojuz 28 v rámcích programu Interkosmos. Především to zapadalo do politiky
Michaila Gorbačova, který se aktivně snažil o zlepšení vnějších vztahů SSSR. Je nutno dodat,
že podobná zkušenost nebyla pro Moskvu nová. V roce 1958 v Moskvě byla otevřena stanice

109
110

KUZNECOV, ZMEUL, KAGAROV, 2016, 212
Pozn. 118

25

Rizhskaya ( rus. Рижская), kterou projektovali lotyšští architekti Vaidelotis Apsitis a Artūrs

111

Reinfelds.

Stanice, která byla původně zamýšlena jako stanice Krasnyj Majak (rus. Красный Маяк)
se nakonec proměnila ve stanici Prazhskaya. Tato stanice byla postavena Evženem Kyllarem
ve spolupráci se Zdeňkem Chalupou a Evou Břuskovou. Architektka Břusková zároveň byla
poradkyní na výstavbě stanice Moskevské v Praze. Pražskaja byla slavnostně otevřena 6.
listopadu 1985.
Celá koncepce stanice je souborem typických řešení pro pražské metro. Stěny stanice
byly původně obložené hnědými keramickými tvarovkami, které na stěnách nástupišť vytvářejí
geometrický reliéf. Působivě byly obložené i pilíře nástupiště a to zářícími panely z eloxované
mosazi. Podlaha byla obložena žulou.112
Moskevskému metru tak dodala výzdoba stanice Pražskaja něco zcela nového. Na jedné
ze stěn je umístěn keramický reliéf, romanticky zobrazující siluety pražských ulic. I přesto že
v oficiální dokumentaci chybí seznam jmen všech výtvarníků, jež se podíleli na vzhledu stanice
Pražskaja, u daného díla lze poměřeně snadno určit autora. Na základě uměleckých děl, která
Lubomír Šilar vytvořil pro pražské metro, tj. pro vestibul stanice metra Můstek, pro stanici
Jiřího z Poděbrad nebo do pražských veřejných prostor, lze i reliéf v Moskvě zařadit k jeho
tvorbě.
Další „vizitkou” nejen pražského metra, ale celého Československa, bylo bez pochyb
sklářství. Ve stanici metra Pražskaja československé sklářství nemohl reprezentovat nikdo jiný
než Stanislav Libenský, který vytvořil skleněný reliéf s holubicí míru. [Obr. 5] Reliéf tak může
připomínat skleněné plastické objekty, které Libenský v spolupráci s Jaroslavou Brychtovou
vytvořil pro foyer budovy Federálního shromáždění ČSSR v Praze. [Obr. 6] Není vyloučeno,
že v Moskvě Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová také pracovali společně.
V jižním vestibulu stanice na vysokém sloupu se státním znakem Československé
socialistické republiky (ČSSR) a nápisem „Praha matka měst” je umístěna působivá bronzová
socha, personifikace Vltavy. [Obr. 7] Ženská figura Vltavy je typickým příkladem tehdejšího
veřejného umění v Československu, proto v tomto případě není určení autora daného díla zcela
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snadné. Domníváme se však, že sochu vytvořil umělec Jan Bartoš. A to jak na základě
informací z dobového sovětského tisku, který zmiňoval výtvarníka Š. Bartože (Ш. Бартож)113,
tak i podle umělcova rukopisu porovnáme-li sochu Vltavy například se sochou „Mladí”.114
Dále bylo prostředí kolem stanice doplněno dílem Jana Hány. Sochař vytvořil bronzové
sousoší „Společný let”, věnované Remkovi a Gubarevovi, už v roce 1978. Kopie sochy, kterou
v Moskvě přejmenovali na „Interkosmos”, byla později umístěná vedle stanice Prazhskaya.115
[Obr. 8]
V roce 2015, kdy stanice Prazhskaya slavila své 30. výročí vzniku, byla stanice nešetrně
rekonstruována. Původní keramické obklady ve vestibulu a podchodech byly barbarsky
odstraněny a nahrazeny nevkusnými levnými dlaždicemi. [7a] Mimo jiné byla provedena
rekonstrukce stropu, čímž došlo ke ztrátě unikátní české, zvuk pohlcující technologie.116
Umělecká díla naštěstí zůstala nedotčena, avšak architektonicko-výtvarný celek stanice
Prazhskaya navždy zanikl.
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5.2.

Praha

Naštěstí záznamy z výstavby pražského metra se z velké časti dochovaly dodnes. Přesto
je nutno dodat, že se jedná především o informace technického charakteru, zatímco
dokumentace posudků ideologické komise a průběhu uměleckých soutěží se s časem ztratily
během povodní nebo stěhování archivu Dopravního Podniku. Tímto způsobem k dispozici tato
práce měla poměrně krátké komentáře z architektonických půdorysů a také informace, které
Jan Charvát získal od umělců osobně a sepsal ve své knize.
Důležitou roli hraje i samotná historie vzniku pražského metra a její okolností, neboť
to z velké časti vysvětluje řešení hlavních architektů stanic a také přejímání některých rysů
moskevského metra. Na základě zmíněné situace bylo rozhodnuto o nutností vytvoření
katalogu stanic pražského metra s popisy získaných informaci o jejich vizuální podobě a
okolnostech vzniku. Tímto způsobem daná práce usiluje o vytvoření základu, který musí
usnadnit vývoj dalšího bádání problematiky fenoménu socialistického metra na příkladu Prahy.
Specifika pražského metra je nesmírně zajímavá, neboť v Praze se fenomén
socialistického metra rozvíjel a prošel procesem hybridizace. V důsledku čehož můžeme spatřit
výrazné rozdíly mezi přístupem k výzdobě metra v Moskvě a v Praze, které spočívají mimo
jiné také v odlišnosti východní a západní tradicí a v použití jiného systému obrazů,
vycházejícího z odlišných od ruských ikonografických pramenů.. To zčásti vysvětluje, proč
výzdoba sovětského a poté ruského metra zůstala v rámcích přisného „kanonu“, zatímco
pražské metro od počátku bylo přikloněno experimentu a připouštělo pesimistické motivy, což
se dá spojovat s tradicí západně křesťanského umění obecně. Avšak daná problematika zaslouží
podrobného samostatného bádání, cestu ke kterému musí otevřít tato práce.
Zatím musí stačit soupis stanic pražského metra a jejích umělecké výzdoby s
ukázáním jejího současného stavu. Při seznámení s katalogem by čtenář mohl osobně
posoudit, jak se má postavit k tradici výzdoby metra a k přítomností původních uměleckých
objektů v ramcích současné české společnosti a především vzít v úvahu, do jaké míry umělecká
díla svým případným ideologickým zaměřením ovlivňují život moderního člověka.
5.2.1.

Historie vzniku pražského metra

Dopravní problém se stál aktuální otázkou v Praze už na přelomu 19. a 20. století. Už v
roce 1898 se začalo uvažovat o jeho řešení pomocí podzemního komunikačního spoje, což
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měla být podpovrchová tramvaj, jež vznikla z iniciativy významného pražského podnikatele
Ladislava Rotta.117 Avšak až kolem roku 1926 se začalo vážně uvažovat nad projektem
podzemní dráhy. Vladimír List a Bohumil Belada navrhli čtyři linky, kterým téměř přesně
odpovídá metro současné. Projekt byl precizně propracován, nebyla opomenuta ani estetická
složka, významným sochařem Zdeňkem Pešánkem byly navrženy kinetické plastiky, které
měly fungovat jako označení pro novou podzemní dráhu.118
Přesto se ve třicátých letech znovu uvažuje o myšlence podpovrchové tramvaje. Situace
se však zásadně proměnila ke konci třicátých let, kdy bylo definitivně řečeno, že Praha
potřebuje podzemní dráhu, nikoli tramvaj.119 Nicméně německá expanze a vyhlásilášení
Protektorátu Čechy a Morava neumožnilo realizaci tohoto projektu.
Podle dochovaných návrhů z přelomu třicátých a čtyřicátých let lze usuzovat velký vliv
berlínského U-Bahnu na vzhled navržených stanic pražského metra. Stanice jsou řešené velice
střízlivě, hlavním obkladovým materiálem zřejmě měly být keramické dlaždice.
Až do šedesátých let se pak o podzemních dopravních prostředcích v Praze skoro
nemluvilo, neboť jejich výstavba byla finančně neúnosná. Právě z finančních důvodů vláda
znovu rozhodla o návratu k podpovrchové tramvaji, jejíž výstavba byla dokonce zahájena v
roce 1966. Přesto experti ze Západu a především ze Sovětského svazu, kteří navštívili Prahu v
roce 1967, svými doporučeními konečně přesvědčili československou vládu, že nejlepším
řešením dopravní situace v Praze je výstavba podzemní dráhy.120
Bez ohledu na velký vliv sovětských odborníků na výstavbu pražského metra po stránce
technické, byla koncepce stanic záležitostí pouze československých architektů.121 Za realizací
architektonických návrhů stanic prvního provozního úseku Sokolovská – Kačerov stáli často ti
samí architekti, kteří navrhovali stanice původní podpovrchové tramvaje.
Celá koncepce pražského metra navázala na projekt z roku 1926 s některými úpravami.
Tudíž se měly vybudovat čtyři linky, červená linka C, zelená linka A, žlutá linka B v planech
také byla čtvrtá linka, avšak tá během rychlého rozšiřování, které se ukončilo v roce 1990,
realizována nebyla .

117

KYLLAR, Evžen et al., Praha a metro, Praha: Pro Inženýring dopravních staveb vydala Galery, 2004, 19
CHARVÁT, Jan, NV: nádech – výdech, Praha: BiggBoss, 2018, 27
119
Idem, 40
120
Encyklopedie pražské MHD, 68
121
Idem, 71
118

29

Součástí rozpočtu nákladů na stavbu všech úseků metra byla vždy kapitola „Umělecká
díla (práce)”, tj. část finančních prostředků vyhrazena pro umělecká díla, která tvořila od
jednoho do čtyř procent celkových nákladů stavby, což se dělo v rámci tzv. čtyřprocentního
zákonu.122 Každá stanice úseku byla řešena jinak, přesto stanice prvního úseku nevynikaly
výraznou uměleckou výzdobou, velký důraz byl kladen na samotné použité materiály, na
kterých se nešetřilo. Jako obklady a dlažby byly použity slivenecký mramor, sitovský mramor,
tomajský mramor, bořenohorská žula, liberecká žula, požárská žula, šluknovský syenit, dále
byl mimo jiné z Jugoslávie dovážen také mramor „krute” a další.123 Tradice použití mramoru
v tak hojném počtu do pražského metra zřejmě pronikla ze Sovětského svazu.
Stanice druhého provozního úseku Leninova – Náměstí Míru, jehož výstavba byla
zahájena v roce 1971, měly mnohem pestřejší vzhled, což dá říci i o posledních dokončených
stanicích prvního úseku, na nichž se pracovalo až do května roku 1974, tudíž Sokolovská a
Kačerov.124
Mramorové obklady zde byly vystřídány barevnými hliníkovými kazetami, které navrhl
tehdejší hlavní architekt metra Jaroslav Otruba.125 Tyto kazety se podstatně podílely na vzniku
osobitého stylu pražského metro a zároveň také barevně individualizovaly jednotlivé stanice.
Na opačné straně, lze u stanic druhého úseku pozorovat i nárůst počtu uměleckých děl, často
s výrazně ideologickým obsahem. Tuto změnu můžeme spojit s tehdejším úsilím o propojení
s ideologickou sférou během období normalizace.
Přes veškerou výzdobu, velkou roli v pražském metru hraje prostor samotný, který
nedominuje, ale lakonicky vytváří nenáročné společenské prostředí, vakuum, které veřejnost
samotná naplňuje smyslem. Stanice druhého provozního úseku tohle velmi úspěšně
demonstrují. Odlehčení konstrukce ve prospěch prostorového působení ve stanici Hradčanská
bylo dosaženo vepsáním kulaté skleněné vstupní haly umístěné ve velkém prostoru, ve kterém
se protíná několik podchodů. Dlouhá chodba podchodu ve stanici Leninova (dnes Dejvická)
také vytvářela dojem „podzemní ulice”. Na Můstku byla použita sloupová konstrukce, která
propojila všechny prostory stanice, což bylo přínosné rozhodnutí nejen z hlediska vizuálních
výhod, ale i provozních vzhledem k tomu, že byla stanice Můstek plánována jako přestupní a
bylo tak počítáno s velkým množstvím cestujících. Zejména na zelených stanicích se podařilo
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propojit hluboké stanice s městskou zástavou, jako například u stanice Malostranská, kde se
vstupní hala stanice rozkládá do krajiny.
Téměř současně se stanicemi trati A se pracovalo i na prodloužení červené linky, která
měla propojit centrum města s nově vznikajícími sídlišti na Jižním Městě, dále byly zahájeny
práce na nové trati B a zároveň se pokračovalo na budování zelené linky směrem na
Vinohrady.126
Stanice Primátora Vacka (dnes Roztyly), Budovatelů (dnes Chodov), Družby (dnes
Opatov) a Kosmonautů (dnes Háje) vznikaly v místech tehdy chybějící městské zástavby, takže
vizuální úpravy stanic spíše pokračovaly v linii prvního úseku trati C, zatímco vestibuly
představovaly solitérní stavby.127 Stejně tak stanice Jiřího z Poděbrad, Flora a Želivského
navazovaly na interiéry prvního úseku trati A, především díky umístění hliníkových kazet,
avšak vstupní vestibuly již byly komponovány do městské zástavby.
Další dvě stanice červené linky, Vltavská a Fučíkova (dnes Nádraží Holešovice), nejenže
mají unikátní konstrukční řešení, ale mívaly i velice působivé a důkladně propracované okolí
stanic.128 Prostranství metra tak prostupovala městem a splývala s ním.
Stanice trati B byly zakládány ve velké hloubce , což zvyšovalo náklady na realizaci, tím
pádem i na uměleckou výzdobu. Hlavním motivem stanic žluté linky bylo sklo, které výborně
maskovalo stísněnost nezbytných dlouhých přestupních koridorů. Sklo je tak použito ve všech
stanicích úseku. Velmi hezky to demonstrují stanice Náměstí republiky, kde jako obklad byly
použity skleněné tvarovky, a Národní třída, kde jsou pilíře nástupiště obloženy skleněnými
panely. Dalším typickým znakem bylo osvětlení stylizované do podoby ventilační roury.
Mezi stanicemi prvního úseku linky B vynikala stanice Moskevská (dnes Anděl), která
byla názorným důkazem československo-sovětské spolupráce. Vznikla v rámci projektu
výměny specialistů z ČSSR a SSSR v roce 1985. Hlavním architektem stanice Moskevská byl
Lev Popov, čemuž napovídá podobnost s ním navrženými stanicemi v Moskvě.
Ve stejné době se linka A prodloužila do Depa Hostivař přes stanice Skalka a Strašnická,
které vznikaly s velmi nízkým finančním zázemím.129 S tímto faktem se dá spojovat to, že u
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stanice metra Strašnická byl použit méně ekonomicky náročný typ vestibule, tzv. rotunda,
velká stavba na kruhovém půdorysu, která umožňovala použití velkým počtem cestujících a
snižovala náklady na budování objemného podpovrchového vestibulu. Rotunda byla používána
v Moskvě už od konce padesátých let.[Obr. 9] Avšak v Praze se výstavba rotundy podařila
pouze na stanici Strašnická. [Obr. 10]
Žlutá linka pokračovala dále ze stanice Smíchovské nádraží, čímž se pražské metro
rozrostlo o několik stanic – Radlická, Švermova (dnes Jinonice) a Dukelská (dnes Nové
Butovice).130 Architektonické řešení těchto stanic odpovídá stylu celé žluté linky, ale není
možné opomenout určitou změnu v celkové koncepci stanic Radlická a Dukelské (dnes Nové
Butovice). Tyto stanice otevírají novou kapitolu v designu pražského metra, téměř nic zde
neodkazuje na metro moskevské. Tuto tendenci pak rozvíjejí stanice druhého provozního úseku
trati B, Křižíkova, Hakenova (dnes Invalidovna), Palmovka a Českomoravská, jež byly
dokončeny po listopadu 1989 a uvedeny do provozu rok po revoluci 22. listopadu 1990.131
5.2.2.

Linka C
5.2.2.1.

Sokolovská (dnes Florenc)

Původní název stanice dodnes připomíná mozaika „Bitva o Sokolovo“, jež vznikla za
spolupráce Oldřicha Oplta a italského mozaikáře Saura Ballardiniho. Mozaika byla dokončena
v roce 1974 a je kvalitní ukázkou kamenného mozaikářství, která se v metru uplatňovala
opakovaně.132 [Obr. 11]
Avšak větší pozornosti zaslouží soubor větracích komínů, které mimo Sokolovské
vznikly i v okolí stanic Muzeum a Hlavní nádraží. Čtyři větrací komíny v prostředí husté
historické zástavby navrhl významný český architekt František Cubr, autor vítězného
Československého pavilonu z výstavy EXPO v Bruselu v roce 1958. Své komíny pojal s
velkým důrazem na jejich funkci a dbal také na nízkou potřebu údržby.133 Přesto tyto technické
objekty bez pochyby nesou velkou výtvarnou hodnotu.
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5.2.2.2.

I. P. Pavlova

Nástupiště stanice I. P. Pavlova má typické bílé a šedé mramorové obklady, po výtvarné
stránce je však stanice řešena dost chudě. Jediným uměleckým objektem v prostorách stanice
je zrestaurovaný kamenný reliéf s motivem původních Mariánských hradeb, zpracovaný
kolektivem restaurátorů Aloisie Viškovská, Václav Hlavatý, Miroslav Vajchr a Josef Vitvara.
Podobná výzdoba tvoři zcela osobitý druh ideologicky zaměřeného umění, které už bylo
zmiňováno, odkaz na historické dědictví tak mělo vyvolávat pocit národní hrdosti.
5.2.2.3.

Gottwaldova (dnes Vyšehrad)

Stanice Gottwaldova (dnes Vyšehrad) je po právu nejvíce půvabnou stanicí pražské
podzemní dráhy. Díky jejímu umístění má stanice nejpůsobivější atmosféru v podobě
panoramatického výhledu na Prahu. Možná také nebylo během realizace stanice počítáno s
velkým počtem uměleckých děl. Na vzhledu stanice se podílel významný český sochař
Stanislav Kolíbal, který je autorem podoby vnějších stěn stanice. Dříve, v roce 1968, Kolíbal
sochařsky ztvárnil opěrné zdi Nuselského mostu.134
5.2.2.4.

Pražského povstání

Před vstupem do stanice se dodnes nachází kamenná kompozice od Stanislava Hanzíka,
připomínající událost, po které byla pojmenována nová stanice metra. Vladimír Uhlíř, hlavní
architekt stanice, zajímavým způsobem řešil tradiční obklady v bílé a šedé barvě. Architekt
rytmicky umístil plasticky upravené šedé desky mramoru na stěnách nástupiště. V interiérech
stanice dále nebyla umístěna žádná umělecká díla. Mimo jiné se ve vstupní hale nachází
pamětní deska s logotypem Centrotexu. Budova bývalého podniku zahraničního obchodu je
však se stanicí metra Pražského povstání spojena poněkud více. Architektovi Centrotexu
Václavu Hilskému byla svěřena výstavba větracího komínu stanice metra, proto není náhodou,
že oba objekty spolu vytvářely působivý brutalistický celek.[Obr. 12]
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5.2.2.5.

Mládežnická (dnes Pankrác)

Hlavní architekt Mládežnické Zdeněk Štolfa použil pro červenou linku tradiční mramor
pro obložení stěn nástupiště a pilířů. Přesto ale mají dvě strany pilířů nástupiště obklad žulový,
čímž se vizuálně prostor nástupiště zvětšuje.
Ve vestibulu stanice Pankrác se dodnes nachází jediný umělecký objekt, který měl zdobit
stanici. Skleněná stěna od Vladimíra Buranta a Benjamina Hejlka, významného českého
umělce, který se podílel jako sklář na velkém počtu architektonických realizací. Součástí
skleněné stěny pomalu mizí z prostorů pražského metra, neboť nejsou patřičně chráněny.[Obr.
13]
5.2.2.6.

Budějovická

Budějovickou navrhovali architekti Břetislav Tomáš a Věra Machoninová. Stanice
odpovídala svým mramorovým obkladem jiným stanicím červené linky. Zajímavé je, že se
původně uvažovalo dokonce o těsném propojení prostorů stanice s Domem bytové kultury
(DBK), který projektovala Machoninová sama. Takže stanice měla tvořit s DBK celek. Na
tvorbě okolí DBK pracovali významní umělci jako Slavoj Nejedl, Stanislav Libenský a
Jaroslava Brychtová. Možná i výzdoba stanice Budějovická by byla více rozmanitá, kdyby se
návrh realizoval. Nakonec se na výzdobě stanice metra podíleli Arnošt Paderlík a Břetislav
Novák, kteří vytvořili neutrální betonový reliéf „Lekníny”, podobný keramický reliéf už od
roku 1975 zdobil obchodní dům Kotva.[Obr. 14] V současné době vestibul stanice Budějovická
připomíná tržiště.
5.2.2.7.

Kačerov

Stejně jako samotná název stanice, její umělecká výzdoba měla zcela neutrální charakter.
Hlavní architekt Zdeněk Lešetický od počátku počítal s využitím velké plochy proti vstupu do
stanice pro umělecké dílo. Provedení bylo svěřeno Vladislavu Gajdovi, který obvykle tvořil
pro ostravské veřejné prostory a budovy. Vladislav Gajda proslul především jako
„angažovaný” umělec, neboť v šedesátých letech vytvořil řadu děl, u kterých vycházel z
metody socialistického realismu.135 Tvorba Gajdy však byla časem a také vlivem Henryho
Moora, kterého Gajda osobně potkal během svého pobytu v zahraničí, abstraktně
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transformována. Tak vzniklo na Kačerově v roce 1973 dílo zcela netypické pro Gajdovu
tvorbu, kdy umělec použil metodu odebírání hmoty pískovce vstřikováním písku přes
šablonu.136 [Obr. 15]
Ve mnohem horším stavu se do dnešních dnů dochovaly abstraktní skleněné vitráže ve
vestibulu stanice. Dílo Benjamina Hejlka, který se na výzdobě metra podílel už podruhé, se
původně skládalo ze dvaceti čtyř součástí.137 Rok co rok jejich počet ubývá. [Obr. 16]
Fontána v atriu před stanici byla zhotovena sochařem Jiřím Kryštůfkem, a je jednou z
mála dodnes funkčních fontán a kašen zdobících prostory okolo stanic pražského metra.[Obr.
17]
5.2.2.8.

Primátora Vacka (dnes Roztyly)

Dnešní stanice Roztyly bývala pojmenována podle někdejšího pražského primátora
Vacka, jeho busta od sochaře Miroslava Pangráce historicky zdobila prostory stanice.[Obr. 18]
I přesto že stanice svým názvem neodkazovala na svou lokalitu, ta byla znázorněna výzdobou
stanice, kdy podoba keramických obkladů stěn nástupiště připomíná záznam seismografu,
neboť se v blízkosti stanice nachází Geofyzikální ústav Akademie věd ČR.138 V blízkosti
stanice je umístěn i efektní větrací komín od Vladimíra Uhlíře.
5.2.2.9.

Budovatelů (dnes Chodov)

Podobně jako u jiných stanic i u stanice metra Budovatelů nechyběla rekreační zóna s
fontánou, kterou vytvořila umělkyně Alena Kroupová. Avšak prostředí kolem stanice zmizelo
jako celek při výstavbě obchodního centra Chodov v roce 2005. Jen osamoceně a nepatřičně
zůstala na prostranství před obchodním centrem stát bronzová socha Budovatel metra od
Františka Radvana.139 [Obr. 20] Pro pražské metro bylo toto neobvyklé dílo vytvořeno přesně
podle metody socialistického realismu.
5.2.2.10.

Kosmonautů (dnes Háje)

Velká událost se odehrála v roce 1978, kdy byli první československý kosmonaut
Vladimír Remek se svým kolegou ze Sovětského svazu Alexejem Gubarevem vyneseni na
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orbitu země. Podobně jako se tomu dělo v pravěkých jeskyních se tato událost odrazila i na
stěnách nové stanice metra. Původně se počítalo s názvem Kosmická, proto měl být vestibul
západního vstupu stanice zdoben mozaikou s abstraktním motivem vesmíru podle představ
hlavního architekta stanice Jana Abta. Komise ale vybrala kamennou mozaikou s figurálním
námětem Kosmonauti, kterou vytvořil Alois Fešárek.140 [Obr. 21]
V prostoru před ní bylo osazeno sousoší od Jana Bartoše, kosmická dvojice tak vítá
všechny cestující u výstupu z vestibulu dodnes a větrací komín za sochou připomíná raketu.141
Přestože byl celý název stanice změněn na Háje. [Obr. 22]
5.2.2.11.

Vltavská

Stanice Vltavská, s původně uvažovaným názvem Dopraváků, měla mimořádně úspěšné
architektonické řešení jak z hlediska urbanistické situace, tak i z hlediska estetického řešení
vzhledu stanice. Vltavská je umístěna ve složitém terénu, přesto se kolektivu architektů a
výtvarníků podařilo vytvořit působivý celek, rozložený do krajiny, obklopené mohutnými
architektonickými objekty. Větrací komíny napodobují tyto objekty, autory byli Vladimír Uhlíř
a Jiří Navrátil.142
Hlavním materiálem stanice je keramika, ze které Vladimír Dolejš vytvořil pozoruhodné
plastické obklady podobající se těm, které umělec vytvořil o rok dříve pro obchodní dům
Ládví.143
Exteriér stanice zdobila fontána, jak to tomu bylo u mnohých dalších stanic. [Obr. 23]
Umělecký pár Olga a Miroslav Hudečkovi vytvořili mohutnou kompozici Faun a Vltava. Díky
svému materiálu, kyselinotvorné kamenině, a rezonanci vytvářené stékající vodou, byla
fontána zároveň i zvukovou instalací.144
Horní vestibul stanice doplňuje vitráž Vltava od Jana Fišara. O neschopnosti osob
odpovědných za vzhled metra ocenit v současné době architektonické a výtvarné hodnoty této
a jiných stanic svědčí událost z roku 2008, když během oficiálně uspořádané akce Names Fest
byla fasáda vestibulu nevkusně poškozená graffiti. To se opakovalo i později. Za deset let
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probíhajících oprav a restaurace umělecké výzdoby se nezměnilo nic v přístupu k architektuře
stanice .
5.2.2.12.

Fučíkova (dnes Nádraží Holešovice)

Původní název stanice byl záhy změněn na Nádraží Holešovice, přesto je v prostorách
vestibulu i dnes umístěna žulová pamětní deska Julia Fučíka vytvořená Stanislavem
Hanzíkem.145 [Obr. 24]
Exteriérová výzdoba stanice je zastoupena obzvlášť cenným uměleckým dílem.
Monumentální dílo řeka vytvořil významný český výtvarník Josef Klimeš. Abstraktní dílo
symbolicky pracuje s tvarem říčních oblázků.146 [Obr. 25] Tím vzniká dojem, že davy
cestujících prosakují mezi naddimenzovanými mramorovými oblázky jako říční proud.
5.2.3.

Linka A
5.2.3.1.

Leninova (dnes Dejvická)

Stanice, původně nazývána Leninova, svým názvem a svou výzdobou znázorňuje téma
dynamiky revoluce. Autorem mozaik byl akademický sochař Martin Sladký. [Obr. 26] V té
době se v Československu technika kamenné mozaiky začínala dosti intenzivně rozvíjet pod
vlivem Sovětského svazu.147 Přesto název stanice, který pravděpodobně měl být spojen s
výročím říjnové revoluce, do českého prostředí nepatřil.
Ve stanici byl také vytvořen bronzový portrét otce socialistické revoluce, jehož autorem
byl Vendelín Zdrůbecký. Profil Vladimíra Iljiče Lenina byl doprovozen veršem Majakovského:
„Lenin teď víc než dřív žije a bude žít, jsa naším vědomím, silou a zbraní..“.148 [Obr. 27] Verše
jsou převzaty z poemy „Vladimir Iljič Lenin“, kterou Majakovskij napsal s použitím elementů
hagiografie v roce 1924. Použití dané poemy na stanici pražského metra, otevřené až v roce
1978, nepřipadá logické. V brožuře ze srpna 1978 je uvedeno, že se ve vestibulu stanice
nacházela skleněná vitráž, jež měla „efektní kompozice”, autorem byl Vilém Veselý
s kolektivem sklářů z Nového Boru.149
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Celá stanice byla navržena architektem Josefem Kallesem. Ne všechna výzdoba stanice
se nachází pod povrchem, spolu se stanicí navrhl Josef Kalles také brutalistický větrací komín
v Evropské ulici. Komín vyniká nejen z poměrně konvenčně řešeného podzemního celku
stanice, ale představuje úplně cizí objekt ve vztahu k okolní novodobé zástavbě, přesto tvořil
originální architektonický soubor s hotelem Diplomat a nedávno zdemolovanou stavbou
Automatizované telefonní ústředny.150
5.2.3.2.

Hradčanská

Hradčanská byla první stanice zelené linky, na jejíž obložení se použily unikátní
hliníkové kazety. Řešení výzdoby stanice Hradčanská navazovalo na svou blízkost k
Pražskému hradu. Koncepci stanice vypracovala dvojice autorů Jiří Prádler a Slavoj Nejedl.151
Hlavním motivem výzdoby stanice je česká národnost, která byla znázorněna v proměnách
času. Na mříži od Jiřího Prádlera byl použit motiv lipového listu jako obecně „slovanského”
symbolu.152 [Obr. 28]
Hlavní důraz byl kladen na středověkou slavnou minulost Česka, kterou zastoupily
reliéfy v opukovém obkladu stěn horního vestibulu, se zobrazením české koruny a iniciál z
Vyšehradského kodexu. Na další straně jsou umístěny symboly rukou a slunce, mezi které
Slavoj Nejedl zařadil tehdejší státní znak ČSSR a heslo „Veškerá moc v ČSSR patří
pracujícímu lidu”.153 Motivy použité ve výzdobě stanice odkazují jak k starobylé minulosti
státu, tak i k tehdejší socialistické současnosti, čímž se vytvářel dojem zastaveného času a
neměnnosti československého státu.154 [Obr. 28] Tímto způsobem výzdoba tvoří syntetické
propojení historických tradic s ryze stránickými symboly.
5.2.3.3.

Malostranská

Ve stanici Malostranská se dál rozvíjí historické pojednání, které začíná na Hradčanské.
Stanice je včleněna do malé zahrady u Valdštejnské jízdárny, je tak zcela pochopitelné, proč
řešení Malostranské odkazuje k barokní minulosti Česka. Uprostřed zahrady umístili Zdeněk
Drobný a Ladislav Jiránek jednoduchou kašnu. Atrium doplňuje soubor devíti soch od
Antonína Brauna, zhotovené Miroslavem Vajchrem, Aloisii Viškovskou-Altmanovou,
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Václavem Hlavatým a Josefem Vitvarem.155 Ten samý kolektiv autorů zhotovil i další kopii
sochy známého českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna Naděje z cyklu Ctnosti,
která je umístěna v prostoru nad eskalátory. Barokní celek pak doplňuje dvojice kamenných
váz, umístěných v interiéru stanice. 156
Malostranská také zaujme svou sbírkou kovářských děl. Ze strany atria zdobí vstup do
stanice tepaná mříž z dílny Jaroslava Bruthanse. Na opačné straně je před vstupem umístěna
trojdílná kovová mříž, zhotovená akademickým sochařem Janem Smržem.157 [Obr. 29] Soubor
uměleckých děl uzavírá biomorfní abstraktní pítko ze žuly, jehož autorem je Miroslav
Vystrčil.[Obr. 30]
5.2.3.4.

Staroměstská

Původně se plánovalo, že i stanice Staroměstská bude mít historizující ráz. Stanici měly
zdobit archeologické památky, nalezené během výstavby metra, vzpomíná Pavel Fojtík. Avšak
doba vzniku, rok 1978, a umístění poblíž Staroměstského náměstí způsobily vznik jednoho z
nejvíce ideologicky ovlivněných uměleckých děl umístěných v prostorách metra. Akademický
sochař Martin Sladký vytvořil na velké ploše kamennou mozaiku „Vítězný únor”, kterou v
současné době skrývá prodejna. Mozaika je v místech, kde cestující vystupují z pohyblivých
schodů a znázorňuje figurální skupinu mužů chystajících se k povstání. Martin Sladký proslul
svými kamennými mozaikami, avšak ne vždy šlo a výrazně ideologický námět, například
kousek od stanice Leninova v areálu ČVUT vytvořil zcela abstraktní dekorativní mozaiku.
Podobně, jako tomu bylo na stanici Leninova, jsou ve druhé půlce mozaiky na světlém
pozadí umístěny Florianovy verše: „PO STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ/ ŠLY DĚJINY/ ŠLO
VÍTĚZSTVÍ/ UŽ NEPLATÍ CO ZASTARA/ NOVÝ ČAS NA ORLOJI BIJE/ AŤ TŘEBA
SNĚŽÍ NA RAFIJE/ NÁŠ ÚNOR PATŘÍ DO JARA“.158 [Obr. 31] Bezesporu lokalita
Staroměstského náměstí je bohatá na historické události, „po náměstí šly dějiny“, avšak pro
výzdobu stanice metra byl zvolen k zobrazení klíčový pro ideologii moment přechodu
Československa k socialismu. Po revoluci byla mozaika neodkladně zakryta. 159
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5.2.3.5.

Můstek

Stanice Můstek hned měla v době svého vzniku zvlášť důležité postavení, v prostorách
stanice se dokonce nacházely „exkluzivní prodejny” Výtvarných řemesel.160 Stěny nástupiště
na Můstku jsou dodnes obložené hliníkovými kazetami ve zlaté barvě, masivní pilíře mají
mramorový obklad, bohužel v současné době značně poškozený.
Můstek je během celého dne přeplněn cestujícími a tak není tak snadné spatřit tamější
umělecká díla. Původní výzdoba Můstku nebyla moc rozmanitá, byla tam umístěna skleněná
stěna od Stanislava Kostky, tematicky odkazující ke spolupráci v rámci RVHP (Rada vzájemné
hospodářské pomoci). Na šestnáct metrů dlouhé vitráži podsvícené zezadu autor použil hlavní
barvu stanice – zlatou s akcenty žluté, zelené a červené.161 Její vytvoření trvalo rok, odstranění
méně než měsíc. Podle Mgr. Pavla Fojtíka jsou součásti stěny v současné době uložené ve
skladech Dopravního podniku. Zbytek výzdoby dolního vestibulu Můstku je historického
zaměření, neboť se tam během výstavby stanice našly základy mostu z 13. století.
Mezi prostory metra se často chybně zařazuje i podchod, který byl vystavěn v roce 1968
uprostřed Václavského náměstí. Tento podchod tak nevznikal spolu s metrem, ani nepatří v
současné době Dopravnímu podniku. Přesto byl podchod také bohatě umělecky vyzdoben.
Dodnes tam jsou umístěny geometrizující hliníkové plastické panely od Josefa Buňky, který se
zabýval ve svém díle informační přetížeností veřejného prostoru. Podchod také zdobil bývalý
člen skupiny Máj 57 Ladislav Dydek ve spolupráci s Františkem Bílkem, jejich jemné
abstraktní reliéfy jsou dodnes na svém místě.
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U obou výstupů z podchodu byly osazené

vzácné umělecké objekty. Keramická stěna od Karla Velického u výstupu do Vodičkovy ulice,
a především dílo Zdeňka Sýkory v ulici Jindřišská, která vznikla v rámci přípravy na
monumentální výzdobu větracích komínů na Letné.163 [Obr. 33] Makrostruktury Sýkory v
současné době skrývá čínská restaurace, která stěnu rozdělila patrem pro dosažení
maximálního využití prostoru, proto už nepůsobí jako výjimečné umělecké dílo, spíše
dekorace.
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5.2.3.6.

Muzeum

Obě stanice Muzeum, červené a zelené linky, mají společný podchod, ale přesto jsou
vestibuly oddělené. Zatímco Muzeum linky C má velice jednoduché řešení a je prosté umělecké
výzdoby, na stěnách vestibulu stanice zelené linky jsou umístěné bronzové busty Vladimíra
Lista a Bohumila Belady, kteří vytvořili projekt pražského metra z roku 1926. [Obr. 35]
5.2.3.7.

Náměstí míru

Ve vestibulu nejhlubší stanice pražského metra se kdysi nacházel výjimečný světelný
objekt, který vytvořil akademický sochař Václav Cigler. [Obr. 36] V návrzích na výzdobu
podchodu stanice s Ciglerem soutěžil další český sochař Hugo Demartini.164 Demartini v
šedesátých letech začal aktivně používat ve své tvorbě chrom a jeho návrh pro Náměstí Míru
se z jeho tehdejší tvorby nijak nevymyká. Myšlenka Demartiniho spočívala v pokrytí stropu
podchodu zrcadlovým povrchem, ze kterého měly vystupovat konvexní objekty.165
Byl však realizován návrh Václava Ciglera, který proboural strop podchodu válcovitým
objektem, jehož spodní část se skládala ze značného množství žárovek. Fascinující dojem
slunečního světla, které se tak dostalo do podzemí, umocnila dynamická pulzace světla závislá
na počtů lidí nacházejících se v podchodu, neboť Cigler naprogramoval objekt pomocí
počítače. [Obr. 36] To všechno dělá z díla mimořádný objekt, který do veřejného prostoru
Prahy přinesl velice pokrokové umělecké tendence. Dílo Ciglera bylo dosti energeticky
náročné, kvůli čemu bylo využití objektu pomalu zastaveno.166 Nefungující objekt byl v roce
1998 úplně odstraněn z prostoru metra.167 Nejpravděpodobnější příčinou se zdá být, že dílo
Ciglera překáželo výstavbě nových prodejen.
Stejně jako objekt Ciglera vpadnul do prostranství podzemí a narušil ho, narušil prostor
na povrchu větrací komín od architektů Ženi Jury a Josefa Kypy.168 Monolit komínu se
vystupuje z metra do velké výšky a přidává se tak do dialogu mezi okolní stavby včetně kostela
sv. Ludmily.
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Tím ale umělecká výzdoba stanice Náměstí Míru neskončila. Název stanice se odrazil v
plastice Jiřího Kryštůfka, která je dodnes umístěna před vstupem do stanice. Jedná se o sochu
dívky pevně stojící nohama na soklu v přiléhavých šatech, jež energicky zvedá ruce vzhůru a
vypouští k nebi holubici míru. [Obr. 37] Kryštůfkovy sochy dívek byly veřejnosti známé, neboť
se sochař podílel na výzdobě mnohých sídlišť a veřejných staveb, které veřejnost v současné
době sotva spatří.169
5.2.3.8.

Jiřího z Poděbrad

Výzdoba interiéru stanice Jiřího z Poděbrad je poměrně skromná, nejvýraznějším
uměleckým objektem stanice je reliéf krále Jiřího z Poděbrad podle návrhu Jiřího Duška.170
Lubomír Šilar pro stanici vytvořil keramické reliéfy Prahy.171
Zvláštní pozornost si zaslouží exteriéry prostoru kolem stanice. Výtvarné řešení náměstí
před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně bylo svěřeno Bedřichu Stefanovi bez uspořádání
soutěže, přesto sochař zakázku odmítl.172 Poté byl uspořádán konkurz pro čtyři sochaře, ze
kterých později jen dva dodali své návrhy, zkušený Vendelín Zdrůbecký, který už pracoval na
stanici Leninova (dnes Dejvická), a mladý výtvarník Petr Šedivý.173 [Obr. 37]
Návrh Šedivého se komisi líbil, na jeho základě byla na náměstí realizována kašna
Sjednocená Evropa a taky větrací komín.174 Mohutná kašna je vyrobena ze žuly, její kulaté
ploché tělo je rozpolceno tak, že z jejího středu prýští proudy vody, jež dopadají na nerovný
žulový povrch a dále kanou do bazénu, který obklopuje celou strukturu. Sochař ve svém díle
rozpracoval napínavé téma konfrontace ve společnosti, které znázornil pomocí dynamických
živlů, vody a vzduchu.
Je pozoruhodné, jak podobná kompozice byla použitá v roce 2002 sochařem Janem
Laudou k zobrazení pomíjivostí historických události, což mělo zřejmě odkazovat na památník
Sovětským tankistům, který se na náměstí kdysi nacházel.
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V současné době celek s fontánou a zelení náměstí přetváří prostor náměstí do přitažlivé
městské krajiny. Díla Petra Šedivého jsou už dlouhou dobu v ohrožení kvůli plánované
revitalizaci náměstí. Podle posledních zpráv kašna nebude z náměstí odstraněna, ale bude
rekonstruována, výdech z metra revitalizaci nepřežije, čímž dojde k narušení výtvarné
celistvosti.175
5.2.3.9.

Flora

V podchodu stanice Flora se dodnes nachází pěkná keramická mozaika, kterou vytvořil
Petr Svoboda. Zobrazené florální motivy nesou lehký dekorativní charakter odpovídající názvu
stanice.[Obr. 38] Podobně byla vyzdobena moskevská stanice Botaničeskij sad, kde na stěnách
za kolejišti byly umístěné řazené reliéfy s rostlinnými motivy, odkazujícími na název stanice.
5.2.3.10.

Želivského

Metoda socialistického realismu od svých počátků počítala s vyčleněním osobností, které
se postupně stávaly personifikací různých událostí, myšlenek a dokonce vlastností. Jak už bylo
naznačeno, téma husitství byla obzvlášť oblíbené komunistickou stranou. Představa
obyčejného lidu bojujícího za svou svobodu, ačkoli náboženskou, velmi dobře zapadla do
tehdejší ideologie. Tak vznikla stanice metra pojmenována podle Jana Želivského.
Stanice s tak výraznou ideologickou složkou měla pochopitelně velmi hojnou
uměleckou výzdobu odkazující především obecně k husitství, neboť vztah k samotnému
Želivskému v době vzniku stanice nebyl jednoznačný . Tak byla u vstupu do stanice umístěna
kašna od akademického sochaře Františka Paška, který do středu svého díla umístil hlavní
symbol husitství – kalich.176 [Obr. 39]
Dominantu interiéru podchodu stanice tvoří velká kamenná mozaika Husitství, jejíž
autorství patří Jiřině Adamcové.177 [Obr. 40] Mozaika působí napínavě díky svému
kompozičnímu řešení. Umělkyně zobrazila dvě figurální skupiny směřující k sobě a zároveň
jsou obě skupiny propojené motivem plamene, na pozadí kterého se odehrává námět, nepřímo
odkazující k Janu Želivskému.
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Uměleckou výzdobu doplňuje pro metro tradiční bronzový reliéf od Jana Simoty, který
se vyhnul zobrazení a idealizací Jana Želivského, jedná se o alegorický relief Husitství.178
5.2.3.11.

Strašnická, Skalka

Jak už bylo zmíněno, stanice Strašnická a později Skalka se budovaly ve velké
ekonomické tísni, což velmi ovlivnilo vzhled stanic. Místo pro zelenou linku tradičních
hliníkových kazet zde byly použity neméně působivé keramické tvárnice Hurdis, na Skalce
však byly během nedávné rekonstrukce nahrazeny lamelami z hliníku. Za komerčními prostory
v podchodu stanice Strašnická se skrývá skleněná vitráž od výtvarníka Karla Vaňury.179
5.2.4.

Linka B
5.2.4.1.

Sokolovská (dnes Florenc)

Stanice Sokolovská (dnes Florenc) žluté linky byla budována jako poslední na prvním
úseku linky B. Překvapuje, že se hlavní architekt Vladimír Uhlíř rozhodl změnit skleněné
obklady typické pro žlutou linku a dokonce i rourové osvětlení. Místo toho jsou ve stanici stěny
za kolejištěm, pilíře, vstupní „triumfální oblouky” eskalátorů, stěny přestupních podchodů a
nakonec i interiér podpovrchového vestibulu obloženy různými druhy keramických kachliček.
Kombinace keramiky vytváří spolu s měděnými lištami umístěnými na stropu nástupiště a také
na pilířích, které navíc měly být podsvícené, velice působivý celek, srovnatelný s jinými
stanicemi žluté linky. Vzhled stanice Sokolovská dovršily radiohodiny od sochaře Rudolfa
Svobody.180 V současné době je plastika zcela nefunkční a velmi poškozená vandaly a časem.
[Obr. 41] V Švermových sadech vedle stanice nechyběla ani fontána, kterou vytvořil už
několikrát zmíněný Martin Sladký ve spolupráci s Janem Laskavým.
5.2.4.2.

Náměstí Republiky

Stanice Náměstí Republiky byla kdysi jednou z nejvíce působivých pražských stanic.
Celková koncepce se téměř zcela odpoutala od konvenčního „moskevského” stylu a navrátila
metru futuristický nádech, což bylo charakteristické pro přístup avantgardy k formování
vzhledu metra.
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Unikátní obklady stanice, skleněné čočky, byly navrženy Václavem Cíglerem, který
mimo jiné plánoval, že by čočky měnily barvu podle blížící se soupravy. Cígler pro vestibul
stanice také vytvořil dvojici skleněných stél, které jsou v současné době skryté veřejnosti v
kanceláři sousedního obchodního centra, kam byly přeneseny během rekonstrukce.181 [Obr. 42]
Uměleckou výzdobu doplňovala poměrně velká skleněná mozaika od expresivního malíře Jana
Grimma.182
V současné době je Náměstí Republiky jednou z málo stanic pražského metra, které
nemají u svých vstupních vestibulů fontánu, přesto původní návrh od architektky Anny
Hübschmannové počítal s fontánou o velikosti 50m2 na náměstí.183
Bohužel v současné době mohou cestující spatřit pouhý zlomek původní koncepce
stanice, kterou zastihl smutný osud, nejdříve povodeň v roce 2002 a po pěti letech rekonstrukce,
která propojila stanici s obchodním centrem Palladium.
5.2.4.3.

Můstek

Stanice Můstek žluté linky si dodnes zachovala své původní keramické obklady a
osvětlení. Přestupní stanice se od koncepce linek v pražském metru lišily, proto i Můstek
ustoupil od pro žlutou linku typických sklářských děl.
Ve vestibulu stanice pod Jungmannovým náměstím je umístěn dlouhý keramický reliéf
od Lubomíra Šilara zobrazující život Prahy a jejích obyvatel. [Obr. 43] Keramiku ve svém díle
použila i Helena Samohelová, která pro podchod místní stanice vytvořila keramickou stěnu s
geometrickým motivem pohybu.184
V okolí stanice Můstek se taky nacházejí dvě pítka od Jiřího Kryštůfka, Karla Fořtla a
Miroslava Suchého.
5.2.4.4.

Národní třída

Původní vestibul stanice Národní třída vznikl za ceny demolice několika historických
budov, symbolicky potom stanice ztratila stejným osudem kompletně svůj nadzemní vestibul,
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ve kterém se nacházela vzácná umělecká díla. Po rekonstrukci stanice také přišla o své původní
typické rourové osvětlení a skleněné tabule obkladů Connex se zlatou folií.185
Ve vestibulu stanice Národní třída se původně nacházel mimořádný minimalistický
umělecký objekt z taveného skla „Kontakty” z dílny světově známé dvojice umělců, Stanislava
Libenského a Jaroslavy Brychtové. [Obr. 44] Umělecké dílo bylo z prostor metra odstraněno
před demolicí vestibulu, autorce se ho podařilo vykoupit a tím zachránit.186 Plastika se
pravděpodobně v současné době nachází v soukromém muzeu The Cafesjian Center for the
Arts v Arménii, kde se také nacházejí další díla Brychtové a Libenského.187
Takové štěstí neměla skleněná fontána od Pavla Trnky. Fontána byla doplněná o
osvětlení navržené Janem Bendou, které střídalo svou barvu. [Obr. 45] Fontána nepřežila
propojení stanice metra s novým obchodním centrem a byla v roce 2009 odstraněna.188
5.2.4.5.

Karlovo náměstí

Karlovo náměstí je poměrně velkou stanicí, která byla po výtvarné stránce řešená velmi
bohatě. Dominuje zde pro žlutou linku typický materiál – sklo. Působivě lisované křišťálové
skleněné panely, kterými je interiér stanice obložen, byly již zmíněny v předchozí kapitole a
pochází z dílny Františka Víznera. 189
Osvětlovací objekty pro stanici Karlovo náměstí navrhoval nadaný sklářský výtvarník
Josef Kochrda.
V jednom z vestibulů stanice byla umístěna skleněná vitráž tvořící celou stěnu. [Obr. 46]
Vitráž vytvořila umělkyně a řemeslnice Ivanka Slavíčková. Světlo pronikající do vestibulu přes
žluté a oranžové motivy vitráže vytváří svým teplým tónem velice příjemnou atmosféru.
Pozoruhodný sklářský celek stanice doplňuje umělecké dílo Jaroslava Štursy, jedná se
o minimalistický lustr, umístěný v prosklené lucerně, která má vínový akcent.[Obr. 47] Celá
stanice tak stylisticky navazuje na řešení přilehlé provozně technické budovy metra.190 Mimo
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jiné zmíněná vitráž a objekt Štursy odkazují na barevnost původních pohyblivých schodů
stanice.
Hlavní pozornost zaujme dominantní dílo v severním vestibulu stanice. Kamenná
mozaika od Radomíra Koláře je věnována králi Karlu IV. a jeho době. [Obr. 48] Radomír Kolář
se pravděpodobně mimo jiné také zúčastnil soutěže na mozaiku ve vestibulu stanice
Staroměstská, neboť se dochoval jeho návrh mozaiky Únor z roku 1977.191 [Obr. 32]
V současné době ve vestibulu probíhá rekonstrukce a výměna pohyblivých schodů,
během které je mozaika s Karlem IV zakryta.
V okolí stanice Karlovo náměstí nechybí fontánka, kterou pro Zítkovy sady navrhl
umělec Luboš Růžička.
5.2.4.6.

Moskevská (dnes Anděl)

Jak už bylo zmíněno, za hlavního architekta stanice Moskevská byl zvolen Lev Popov,
autor takových moskevských stanic „stonožek”, jako Kirovskaya (rus. Кировская), Belyaevo
(rus. Беляево), Orechovo (rus. Орехово), Shodnenskaya (rus. Сходненская), Nachimovsky
prospekt (rus. Нахимовский проспект), Babushkinskaya (rus. Бабушкинская) a další.192
Stanice Popova se liší od ostatních velice působivým řešením osvětlení, které má tendence
Popov schovávat do vejčitých výklenků - ovoidů ve stropě, což je vidět třeba na stanici
Nachimovskij prospekt.[Obr. 49]
V Praze však Popov poprvé použil kombinaci pražského typu stanic se svým vlastním
stylem. Moskevská je trojlodní ražená stanice, stejně jako na jiných stanicích žluté linky
průchody mezi loděmi jsou „vyříznuté” tak, aby tvar pilířů stále naznačoval skutečnou formu
tunelu. Popov právě na tyto pilíře nasadil valenou klenbu, ve které schoval po obou stranách
nad vlysem řady svých svítících ovoidů.
Žádný jiný materiál nepřipomínal Moskvu více než mramor, proto byl na obklad stanice,
stejně jako v moskevských stanicích, použit dovezený bílý mramor Koelga.193 Na podlaze zase
žula, přivezená ze SSSR.
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Z mramorů byla také stvořená monumentální florentská mozaika na motivy dějin
Moskvy.[Obr. 50] Nepodařilo se získat nějaké podrobnější informace o sovětských
výtvarnících, kteří pracovali v pražském metru. Přesto se dá předpokládat, že autory mozaiky
byli E. A. Žarenova a V. K. Vasiľcov, kteří několik let předtím vytvořili mozaiky s námětem
budování chrámů a Kremlu v Moskvě na stanici Nagatinskaja, kterou mimo jiné také
projektoval Lev Popov.[Obr. 51] Mozaika byla inspirována ilustrací ke knize „Naše starobylé
hlavní město“ (rus. Наша древняя столица).
Na rozdíl od zmíněné mozaiky odstraněné z vestibulu poměrně nedávno, byl bronzový
nápis Praha - Moskva ve vestibulu zanechán, stejně jako soubor osmi reliéfů na stěnách za
kolejištěm. Na reliéfech jsou zobrazeni kosmonauti, dva atletičtí muži, dítě, mávající vlaječky
mezi stromy, památník Alexandra Puškina mezi stromy, dva reliéfy zobrazují soubor vlajek se
sovětskou a československou na popředí a reliéfy s holubicemi a květinou s nápisem mír. [Obr.
52] Ražené kovové panó bylo obzvlášť populární výzdobou v moskevském metru, proto je
určení autora nebo autorů daných reliéfů pro nedostatek informací nemožné.
5.2.4.7.

Smíchovské nádraží

Dříve bylo Smíchovské nádraží konečnou stanicí, její význam je vyjádřen v jejím názvu.
Propojení stanice metra s nádražím je vždy náročný úkol, neboť je třeba vytvořit příjemné
prostředí, ve kterém se budou pohybovat velké davy lidí. Proto počítal hlavní architekt stanice
Josef David s vytvořením velkého průhledného prostoru nástupiště, vestibulů sjednocených s
halou nádraží a také s umístěním řady uměleckých objektů.
Jako vždy byla velká pozornost věnována obkladům. Velké keramické desky na stěnách
za kolejištěm jsou dílem Petra Svobody. Obklady bohužel byly značně poškozené graffiti.
V malém koutku s lavicemi pro čekání nebo schůzky se nacházela dojmová mozaika
Marty Taberyové. [Obr. 53] Podle informací z portálu Vetřelci a volavky nebyla odstraněna
úplně, ale jen zakryta obchodem.194
Mimo jiné se v podchodu vestibulu nacházela plastika od známého skláře Aleše Vašíčka,
která stejně jako fontána od Jana Hendrycha zanikla.
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5.2.4.8.

Radlická

Barevné obklady ze skleněných desek na stěnách nástupiště doplňuje mříž od Alexia
Appla, která je umístěna nad schodištěm. Appl později realizoval i další umělecké dílo pro
stanici žluté linky Palmovka, která se již zásadně svým řešením liší od starších stanic.
Před vstupem do vestibulu stanice Radlická je umístěna abstraktní socha zobrazující
narcis, který vzklíčil přes kamenné bloky. Socha tak znázorňuje téma rivality přírody a
techniky. Sochu vytvořil Zdeněk Hošek. 195
5.2.4.9.

Švermova (dnes Jinonice)

Původní název stanice dostala po komunistickém politikovi Janu Švermovi, kterého
zobrazuje reliéf Karla Housky. Toto umělecké dílo je v současné době zakryto dřevěnou
stěnou.
Pro žlutou linku v té době typický „skleněný element” nechybí ani zde. Skleněné
tvarovky pro obklady stanice Švermova (dnes Jinonice) navrhoval František Vízner s drobnými
úpravami, byl tak zvětšen rozměr vln a změněno zabarvení tvarovek.196[Obr. 54] Před
rekonstrukcí v roce 2017 zde také bylo umístěno tradiční osvětlení zamaskované pod ventilační
roury.
5.2.4.10.

Dukelská (dnes Nové Butovice)

Původně se uvažovalo o úplně jiném názvu – Vítězného února, neboť stanice měla být
otevřena na výročí události, v roce 1988. Žlutá linka metra ale svědčí o velkém uvolnění
ideologického zaměření výzdoby stanic včetně jejich názvů, takže nakonec zvítězil název
Dukelská.197 Překvapivě šlo tudíž o návrat ryze komunisticky zaměřeného tématu oslavování
armády. O operaci v Dukelském průsmyku dodnes připomínají dvě stély, umístěné před
staničním vestibulem. Autorem díla je sochař Milan Vácha, žák Vincence Makovského, kterým
byl výrazně ovlivněn.198[Obr. 55]
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Na opačné straně před vestibulem bylo umístěno ještě jedno keramické sousoší hocha a
dívky od sochaře Jiřího Volfa. Umělecké dílo bylo značně poničeno vandaly, v důsledku čehož
bylo úplně odstraněno.199 Sokl sousoší je zde k vidění dodnes. [Obr. 56]
Obklady stanice jsou keramické, na stěnách za kolejištěm jsou vyskládány tak, aby
vytvořili vzor znázorňující směr jízdy vlaků.
5.2.5.

Pražské metro po revoluci

Po událostech v roce 1989 byly dokončeny další stanice žluté linky, jejichž projekty byly
schváleny dříve. Například v roce 1990 byla linka B prodloužena o stanici Křižíkova, která
svým řešením navazuje na starší stanice linky a to především svým typickým osvětlením.
Stanice Invalidovna již byla více ovlivněna změnami v politickém životě země. Její
původní název Hakenova a umělecká výzdoba, která název měla odrážet, byla změněna na více
neutrální. Přesto vitráž „Sport” ve vestibulu od Evy Heřmanské a abstraktní plastiky před
vstupem do stanice od slavného tria Lydie Hladíkové, Děvany Mírové a Marie Rychlíkové
nesvědčí o radikální změně v uměleckém přístupu a ikonografii výzdoby. [Obr. 57]
Další stanice úseku Palmovka byla zřejmě realizována podle projektu schváleného před
rokem 1989. Sklo je zde stále hlavním obkladovým materiálem a vestibul je dodnes vyzdoben
industriální ocelovou plastikou od Alexia Appla „Soukolí”, která připomíná začátky rozvoje
komunistického umění, které mělo oslavovat technologický pokrok, a symbolicky ten rozvoj
ukončuje. [Obr. 58]
Poslední stanice úseku Českomoravská neboli Zápotockého, jak se původně měla
nazývat, je zbavena skleněných obkladů, místo nich byly použity obklady keramické,
pravděpodobně z finančních důvodů. Stejně tak stanice postrádala i uměleckou výzdobu a stala
posledním akordem socialistického období pražského metra.
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6.

Péče o metro
Metro je přístupné velkému množství lidí, pocházejících z různých společenských vrstev,

různých věkových, genderových skupin a různých kulturně-historických oblastí. Podobné
publikum představuje nejednotnou komunitu, k níž musí mluvit umění v prostorách metra. Za
doby socialismu měla být společnost sjednocena společnou myšlenkou vyjádřenou pomocí
uměleckých děl, ale při podrobnějším zkoumání socialistického umění v Československu, je
zřejmé, že většina uměleckých objektů, která byla odstraněna nebo zanedbaná, nemá ve své
podstatě se „sorelou” nic společného. Nadto nelze nechat bez povšimnutí fakt, že nejvíce
propagandisticky zaměřená díla úplně odstraněna nebyla. Některá z nich dokonce dostal cedule
s popisem díla, zatímco jiné vynikající objekty zůstávají neviditelnými.
V roce 1970 proběhla v Brně konference věnována otázkám peči o památky moderní
architektury. Bylo zde prohlášeno, že umělecká hodnota památky by měla převážit tzv.
ideologický ikonoklasmus.200 Umělecká díla v pražském metru zdaleka nenesou
podprůměrnou uměleckou hodnotu. Mimo figurálních plastik a mozaik, mluvících jazykem
deformovaného socialistického realismu, potkáme i spoustu abstraktních děl. Největší
pozornosti však zaslouží výtvarné instalace a kompozice ze skla, které reprezentují světově
uznávaný český fenomén sklářského umění, bohužel ale většina jich již prostory metra nezdobí.
Moskevské metro je dobře chráněno, neboť jeho výzdoba láká turisty z celého světa.
Přesto se památková péče týká pouze starších stanic vzniklých za stalinistického
socialistického realismu. Nejméně jsou udržovány stanice ze sedmdesátých a osmdesátých let.
Po revoluci přišlo metro v Moskvě o bývalou finanční podporu, přesto však intuitivně, ale zcela
chaoticky pokračovalo v tradici výzdoby. Je nutno uvést, že v současné době moskevské metro
pro svou výzdobu používá nevýrazné umělecké objekty mající pouze povrchní dekorativní
charakter, téměř vždy přímo a zcela necitlivě odkazující k názvu stanice.
Obrátíme-li pozornost na svět, tak podobnou zkušeností prošlo metro v New Yorku.
Popularita metra klesla kvůli jeho zanedbanému vzhledu, kdy jeho prostory začaly přitahovat
představitele chudších společenských vrstev, mimo jiné také autory graffiti, kteří se asociují s
kriminální sférou. Obyvatelé města tak přestali metro používat a přešli na intenzivnější využití
individuálních dopravních prostředků, což vedlo ke značnému zhoršení dopravní situace ve
200
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městě, nemluvě o dopadu na ekologickou situaci.

201

Proto nepřekvapuje současná snaha

mnohých evropských měst povzbudit zájem obyvatel o veřejnou dopravu právě pomocí umění.
Letošní summit Mezinárodního svazu veřejné dopravy (UITP), který proběhne v Stockholmu,
je věnován tématu „The Art of Public Transport” (Umění veřejné dopravy).202
Bohužel se situace s pražským metrem nechystá ke změně, plánovaná linka D
pravděpodobně nebude schopna navázat na předešlou éru výzdoby metra, neboť politická obec
podobné investice kritizuje jako nepraktické.203 Stejně tak nepraktické pro ni je zachování
původního rázu metra.
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7.

Závěr
Metro se stalo neodmyslitelnou součástí každodenního života, avšak je poměrně mladým

vynálezem technologického pokroku. Samotná myšlenka existence života pod povrchem je
stále středem pozornosti antiutopických sci-fi příběhů. Metro vytváří atmosféru, která přitahuje
a odpuzuje najednou, neboť podzemí je stále pro člověka nepřirozeným prostředím. Tato práce
naznačuje, jak se atmosféra metra utvářela nejprve na západě, kde podzemní dráha vznikla,
avšak nevyužila veškerý svůj potenciál. Později zcela jinak nahlíží na metro socialistický
východ, zastoupený Sovětským svazem.
Vznik metra zapadá do utopického programu socialistického realismu jako jeho nezbytná
součást. Nikdy se vláda nevěnovala natolik sféře umění, umění najednou objevilo všude a stalo
se tak součástí státní ideologie. Tato práce tak hodnotí, jak a na jakých základech vznikalo
ideologické umění v sovětském svazu a nakolik se odráželo i na dění v Československu.
Socialistické metro je tak představováno jako fenomén, mimo jiné proto, že je „zhmotněním“
časové osy a rozvoj socialistického umění v obou zemích lze dokumentovat právě na
prostorách metra. Použití svérázné ikonografii dodává programu socialistického umění rituální
charakter, svým umístěním v prostorech podzemní dráhy umělecká díla vytvářejí atmosféru,
jakou mají raně křesťanské katakomby, podle ty atmosféry jsme schopni vytvořit představy o
způsobu myšlení tehdejší společnosti.
Přestože pražské metro na rozdíl od moskevského vznikalo během mnohem kratšího
období, jeho umělecká výzdoba ilustruje dosti širokou paletu uměleckých směrů, které
koexistovaly v té době, od otevřeně agitačního a ideologického směru do umění volnějšího,
prozápadního. Metro v Rusku se na rozdíl od pražského nikdy neodpoutalo od dogmat
socialistické tradice.
Obraz metra se mění, nicméně stále přestavuje zhmotnění časové osy, což je v podstatě
jednou z nejcennějších hodnot podzemní dráhy. Po roce 1991 došlo v Československu ke
změně tzv. „čtyřprocentního“ zákona, který stanovoval, že jedno až čtyři procenta z rozpočtu
stavby musí být věnováno na výzdobu veřejného prostoru, proto mladší stanice metra budované
od druhé poloviny devadesátých let až do současnosti představují pouhý technický dopravní
prostředek nabízející různé druhy služeb, zatímco staré stanice jsou ponechány zanedbané.
Nahlédnutí do problematiky výzdoby socialistického metra poukázalo na zřejmý úpadek
kvality výzdoby nejen podzemní dráhy, ale veřejných prostorů obecně. Na jednu stranu lze toto
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spojovat s tendencí odstraňování uměleckých objektů z veřejných prostor za účelem
přizpůsobení nových potřeb turistické sféry nebo ryze komerční. Podobný necitlivý přístup je
omlouván dobou vzniku uměleckých děl, ale nikoli jejich bezprostřední blízkostí k ideologii
minulého režimu. Na druhou stranu musí existovat také jiný důvod, především změna ve
způsobu myšlení současné společnosti a averzní vztah k veřejným prostranstvím.
Unikátní soubor uměleckých děl v pražském metru, který je popsán ve druhé části práce
mizí dosti rychle, jejich celistvost už byla narušena a nic nenahradí tyto ztráty. Tato práce má
ambice povzbudit zájem o pražské metro, neboť ve skutečností představuje nadčasový a
unikátní umělecký celek, ilustrující střet východních vlivů s přirozenými západními
tendencemi na Československé umělecké scéně.
Ztráta svědků jisté historické epochy není přípustná. Žádný společenský systém
v rámcích státu nebude fungovat, pokud úmyslně zapomene na jistá historická období. A to i
přesto, že se jedná o období socialismu, dobu „absence”, kdy se státy rozvíjely jiným směrem,
než tomu bylo ve světě. Zkušenosti obsahující umělecká díla této doby nebude možné
vynahradit. V případě děl výtvarného umění v pražském metru jde nejen o hodnotu historickou,
ale jde také o neopakovatelnost a jedinečnost děl, které vznikly v době totalitního režimu.
Autorka této práce si uvědomuje, že zvolené téma je poměrně široké, z důvodu absence
zdrojů a obtížného získávání informací není látka zpracována do detailů, spíše otevírá pohled
na novou látku a tento pohled musí být komplexní, autorka se chystá zabývat danou
problematikou i nadále ve magisterském studiu.
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Obr. 1, Moskva, stanice Kropotkinskaya (rus. Кропоткинская), 1935 [KUZNECOV, Sergej,
ZMEUL Aleksandr, KAGAROV EHrken, Skrytyj Urbanizm. Arhitektura i dizajn Moskovskogo metro
1935−2015, Moskva: DOM publishers, 2016]

Obr. 2, Moskva, stanice Ploščaď Revolucii (rus. Площадь Революции), 1938 [KUZNECOV,
Sergej, ZMEUL Aleksandr, KAGAROV EHrken, Skrytyj Urbanizm. Arhitektura i dizajn Moskovskogo
metro 1935−2015, Moskva: DOM publishers, 2016]
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Obr. 3, Moskva, stanice „sorokonožky”, například SHelkinskaya (rus. Щёлкинская) a Rechnoy
vokzal (rus. Речной вокзал) [KUZNECOV, Sergej, ZMEUL Aleksandr, KAGAROV EHrken, Skrytyj
Urbanizm. Arhitektura i dizajn Moskovskogo metro 1935−2015, Moskva: DOM publishers, 2016]

Obr. 4, Moskva, příklady výzdoby stanic ze 70. a 80. let [KUZNECOV, Sergej, ZMEUL
Aleksandr, KAGAROV EHrken, Skrytyj Urbanizm. Arhitektura i dizajn Moskovskogo metro 1935−2015,
Moskva: DOM publishers, 2016]

Obr. 4a, Moskva, stanice Barrikadnaya (rus. Баррикадная), A. F. Strelkov, V. G. Polikarpova,
1972

61

Obr. 5, Prazhskaya (rus. Пражская), Moskva, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová (?),
1985, skleněný reliéf

Obr. 6, foyer Federálního shromáždění ČSSR v Praze, Stanislav Libenský, Jaroslava
Brychtová, skleněné plastické stěny, 1980
[https://www.praguecc.cz/en/art-in-the-prague-congress-centre#gallery-stanislav_libensky-3
vyhledáno 30.03.2019]

62

Obr. 7, Prazhskaya (rus. Пражская), Moskva. Jan Bartoš, Vltava, 1985
[https://360tv.ru/news/transport/oblik-stancii-metro-prazhskaja-kardinalno-izmenitsja-posleremonta-27455/ vyhledáno 27.2.2019]

Obr. 7a, Prazhskaya (rus. Пражская), Moskva, socha Vltavy, detail
[https://360tv.ru/news/transport/oblik-stancii-metro-prazhskaja-kardinalno-izmenitsja-posleremonta-27455/ vyhledáno 27.2.2019]
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Obr. 8, Jan Hána, Společný let, 1978 (vlevo) Interkosmos [Rudé právo: Ústřední orgán
Komunistické strany Československa, Praha: Komunistická strana Československa, 4.3.1978], 1985
(vpravo), Moskva

Obr. 9, Stanice moskevského metro VDNCH (rus. Выставка достижений народного
хозяйства (ВДНХ)), architekt I. G. Taranov, 1958. Jedna z prvních stanic, u které se použil nový typ
vestibule tzv. Rotunda [https://www.elledecoration.ru/news/architecture/stantsiya-metro-vdnh-stalapamyatnikom-kulturnogo-naslediya/ vyhledáno 3.4.2019]
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Obr. 10, Strašnická, vestibul rotunda [KYLLAR, Evžen et al., Praha a metro, Praha: Pro
Inženýring dopravních staveb vydala Galery, 2004]

Obr. 11, Florenc, Oldřich Oplt, Sauro Ballardini, Bitva o Sokolovo, 1974
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Florenc_-_Opltova_mozaika.jpg vyhledáno 6.4.2019]
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Obr. 12, Pražského povstání, Václav Hilský, budova Centrotexu (1979) a větrací komín metra
(1974), který v současné době slouží k zavěšení reklamních plakátů

Obr. 13, Mládežnická – Pankrác, Benjamin Hejlek, Vladimír Burant, skleněná stěna, 1974
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Obr. 14, Budějovická, Arnošt Paderlík, Břetislav Novák, Lekníny, 1974
[http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/lekniny vyhledáno 6.4.2019]

Obr. 15, Kačerov, Vladislav Gajda, plastická stěna ve vestibulu, 1972–73
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Obr. 16, Kačerov, Benjamin Hejlek, skleněná stěna ve vestibulu, 1973

Obr. 17, Kačerov, Jiří Kryštůfek, fontána, 1973
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Obr. 18, Roztyly, Miloš Zeta, schována za dřevěnou stěnou busta primátora Vacka, 1979

Obr. 19, Roztyly, stěna za kolejištěm se symbolickým reliéfem. V současné době kvůli novým
prioritám bylo nutno dokonce přemístit název stanice ke stropu
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Obr. 20, Chodov, František Radvan, Budovatel metra, kolem 1980

Obr. 21, Háje, Alois Fišárek, mozaika Kosmonauti, 1979
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Obr. 22, Háje, Jan Bartoš, sousoší Kosmonauti, 1979

Obr. 23, Olga a Miroslav Hudečkovi, Faun a Vltava, 1984 [http://www.hudeckovi.com
vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 24, Stanislav Hanzík, reliéfní pamětní deska Julia Fučíka, 1984 [Archiv DP]

Obr. 25, Nádraží Holešovice, Josef Klimeš, Řeka, 1984 [ŠKORPIL, Josef, ed., Pražské metro:
čtvrtá dimenze velkoměsta, Praha: Panorama, 1990]
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Obr. 26, Dejvická, podchod s mozaikami Martina Sladkého „Plameny revoluce” a „Dynamika
revoluce”, 1978 [http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]

Obr. 27, Dejvická, Vendelín Zdrůbecký, kompozice s V. I. Leninem, 1978
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 28, Hradčanská, Slavoj Nejedl a Jan Prádler, plasticky pojaté opukové stěny vestibule
stanice, 1978 [Kol. Autorů, Trasa IA, Dopravní podnik hlavního města prahy, Metro – koncernový podnik,
1978]

Obr.29, Malostranská, Jan Smrž, kovová mříž před vstupem do stanice Malostranská, 1978
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Obr. 30, Malostranská, Miroslav Vystrčil, pítko, 1978 [Kol. Autorů, Trasa IA, Dopravní podnik
hlavního města prahy, Metro – koncernový podnik, 1978]

Obr. 31, Staroměstská, Martin Sladký, Vítězný únor, 1978, [http://www.vetrelciavolavky.cz
vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 32, Radomír Kolář, Návrh mozaiky Vítězný únor, 1977 [PETIŠKOVÁ, Tereza,
Československý socialistický realismus 1948-1958, Praha: Gallery, 2002]

Obr. 33, Můstek, Zdeněk Sýkora, Stěna u výstupu z podchodu na Václavském náměstí, 1968
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 35, Muzeum, J. Kadlčík, J. Bartoš, busty Lista a Belady, 1974
[http://metroart.cz/C/MuzeumC.html vyhledáno 6.4.2019]

Obr. 36, Náměstí Míru, Václav Cigler, Světelný objekt, 1978. Odstraněno 1998
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 37, Náměstí Míru, Jiří Kryštůfek, Mír, 1979

Obr. 38, Flora, Petr Svoboda, Rostlinné motivy, 1980 [http://www.vetrelciavolavky.cz
vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 39, Želivského, František Pašek, Fontána – Kalich, 1980 [http://www.vetrelciavolavky.cz
vyhledáno 1.4.2019]

Obr. 40, Želivského, Jiřina Adamcová, Jan Želivský a jeho doba, 1980
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 41, Florenc, Rudolf Svoboda, Radiohodiny, 1985

Obr. 42, Náměstí Republiky, Václav Cigler, skleněné sloupy ve vestibulu, 1985,
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 43, Můstek, Lubomír Šilar, keramický reliéf Prahy, 1985 [http://www.vetrelciavolavky.cz
vyhledáno 1.4.2019]

Obr. 44, Národní třída, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, 1985
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 45, Národní třída, Pavel Trnka, Jan Benda, fontána před vestibulem, 1986
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]

Obr. 46, Karlovo náměstí, Ivanka Slavíčková, skleněná stěna, 1985
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Obr. 47, Karlovo náměstí, Jaroslav Štursa, skleněný lustr ve vestibulu, 1985

Obr. 48, Karlovo náměstí, Radomír Kolář, Karel IV a jeho doba, 1985
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 49, Moskva, Lev Popov, stanice Nachimovsky prospekt (rus. Нахимовский проспект),
1983

Obr. 50, Moskevská – Anděl, Florentská mozaika s Moskvou, E. A. Žarenova a V. K. Vasiľcov
(?), 1985 [http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 51, Moskva, E. A. Žarenova a V. K. Vasiľcov, Architektura Moskvy, mozaika na stěnách
stanice Nagatinskaya (rus. Нагатинская), 1983 [http://www.metrowalks.com vyhledáno 6.4.2019]
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Obr. 52, Anděl, neznámý autor, osm bronzových reliéfů, 1985

Obr. 53, Smíchovské nádraží, Marta Taberyová, kamenná mozaika „Pohled do krajiny“ ve
vestibulu stanice, 1986 [http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019]
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Obr. 54, Jinonice, František Vízner, skleněné panely

Obr. 55, Nové Butovice, Milan Vácha, Památník dukelské operace, 1988
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Obr. 56, Dukelská – Nové Butovice, Jiří Volf, Keramické sousoší, 1988
[http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno 1.4.2019] vedle je současný stav

Obr. 57, Invalidovna, Eva Heřmanská, vitráž Sport, 1989 [http://www.vetrelciavolavky.cz
vyhledáno 1.4.2019]

Obr. 58, Palmovka, Alexius Appl, Soukolí, 1987 [http://www.vetrelciavolavky.cz vyhledáno
1.4.2019]
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