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Abstrakt 
Bakalářská práce  Mediální obraz pra ského metra v dobovém tisku v období 1974-

1990  analyzuje denní tisk, jak prezentoval pra ské metro v dobách normalizace a 

krátce po sametové revoluci v roce 1989. Jako výchozí prameny si autorka vybrala 

Lidovou demokracii, Mladou frontu, Rudé právo a Večerní Prahu. V této práci se 

konkrétně zabývá lety 1974, 1978 a 1985, během ni  byly v Praze postupně 

zprovozněny linky C, A a B, a pro srovnání dále i rokem 1990, kdy byla prodlou ena 

linka A. Tato práce popisuje také historii metra v Československu a objasňuje dobový a 

politický kontext. 

 

Abstract 
Bachelor thesis  The media image of Prague underground in the contemporary press 

during the period 1974-1990  deals with presenting underground railway by daily press 

during the normalization and shortly after the velvet revolution in 1989. The author 

have chosen Lidová demokracie, Mladá fronta, Rudé právo a Večerní Praha as the 

sources. The thesis is focused on years 1974, 1978 and 1985 - during these years the 

underground line C, A and B were opened   and 1990, when the line A was prolonged. 

The thesis also describes the history of the underground in Czechoslovakia and 

interprets the contemporary and political context. 
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Úvod 
 

Během studia  urnalistiky mě zaujalo,  e ti těná média často zpracovávají stejnou 

událost různými způsoby. Z tohoto důvodu jsem si jako téma své bakalářské práce vybrala 

právě mediální obraz historické události, abych mohla demonstrovat způsob, jak periodika 

informují čtenáře o stejné události a v čem se odli ují. 

 Jednou z významných událostí, o které média informovala, bylo i zahájení provozu 

pra ského metra. Ačkoliv od něj uplynulo u  37 let, zůstává samo téma pra ské podzemní 

dráhy aktuální i v této době. Jeho výstavba toti  je tě stále probíhá   právě se prodlu uje linka 

A a diskutuje se o výstavbě zcela nové linky D, o čem  média průbě ně informují. I z toho 

důvodu pova uji za zajímavé nahlédnout zpět do historie, kdy se metro v Praze poprvé 

rozjelo. 

 Provoz podzemní dráhy byl v Praze zahájen v roce 1974, čtyři roky poté přibyla linka 

A a dále v roce 1985 linka B. V echny tři trasy byly tedy zprovozněny za normalizace, tedy v 

podmínkách totalitního re imu. To pravděpodobně ovlivnilo ve velké míře i způsob 

zpracování události v médiích. Primárně mě zajímá zpracování za doby normalizace a v této 

práci tak nahlí ím do důle ité etapy československého tisku a Československa obecně. Pro 

základní srovnání a jsem vyu ila také první polistopadové otevření dal í stanice, tedy 

prodlou ení linky A v roce 1990. Kdyby byla u  v provozu linka D, bylo by adekvátněj í 

zvolit právě ji k analýze zpracování v tisku a porovnat ji s lety 1974,  1978 a 1985. 

Ve své bakalářské práci se tedy zabývám zpracováním pra ského metra v médiích za 

normalizace a těsně po revoluci v denících Lidová demokracie, Mladá fronta, Rudé právo a 

Večerní Praha. Chtěla bych zjistit, jakým způsobem média informovala o těchto událostech v 

jednotlivých letech, jestli se li í a v jaké míře je patrný rozdíl ve zpracování před revolucí a po 

ní. Stručně také nastíním okolnosti stavby metra v Praze v celou událost v kontextu doby a 

charakterizuji československý tisk a jednotlivá periodika, kterým se v této práci věnuji. Právě 

v těchto kapitolách jsem mírně pozměnila strukturu práce, ne  jsem předznamenala v tezích, a 

to kvůli snadněj í orientaci u charakteristiky novin a kvůli plynulej ímu znění textu v 

dobovém kontextu. 

 

Jako výchozí prameny zkoumám v echny články, které byly publikovány dva týdny 

před zahájením provozu na trase a dva týdny poté. Toto časové rozpětí nabízí dostatečné 

mno ství materiálu, které je potřeba k vytvoření uceleného obrazu o zpracování události. 
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Předpokládám,  e mno ství článků o události bude v období od roku 1974 do roku 

1990 klesat. Jako zcela nový dopravní prostředek pravděpodobně vzbudil mnohem vět í 

mediální pozornost, ne  rok po sametové revoluci, kdy byla linka metra pouze prodlou ena a 

stránky novin zaplňovaly předev ím politické změny. Dále očekávám,  e Večerní Praha bude 

- jako jediné zkoumané lokální médium   informovat čtenáře podrobněji ne  celostátní média, 

a to i v pozděj ích letech, kdy téma pra ského metra není pro celostátní deníky tolik 

atraktivní. 

 

1. Historie události 
 Ne  poprvé vyjelo metro v Praze, předcházela tomuto projektu dlouhá léta přípravy. V 

roce 1898, kdy zahájilo svůj provoz metro ve Vídni, se teprve  objevila my lenka postavit 

podzemní dráhu i v Praze. A to od majitele pra ského  elezářství Ladislav Rott, který poslal 

2. června 1989 dopis městské radě s návrhem:  ...dovoluji sobě na to upozorniti,  e bylo by 

lze a to nyní, pokud se assanuje, nákladem poměrně nepatrným zaříditi dráhy podzemní. 1 

Městské elektrické podniky v ak jeho návrh vyu ít i kanalizační sítě odmítly. Na nápad Rotta 

navázal a  v roce 1926 in enýr Vladimír List, který  mj. také sledoval provoz podzemních 

drah v New Yorku, Chicagu a Bostonu 2. Spolu s in enýrem Bohumilem Beladou vypracoval 

první plán pra ského metra  Studie rychlé městské dráhy   METRO   v Praze . Ten 

zahrnoval čtyři trasy metra i ře ení dopravní situace v Praze. 

 V roce 1939 se  kodovy závody a továrna Českomoravská   Kolben   Daněk (ČKD) 

sdru ily s dal ími třemi stavebními společnostmi a vytvořily Konsorcium, které mělo vytvořit 

podrobný projekt pra ského metra. Jeho vývoj ale ovlivnila okupace. Nejprve se ke 

Konsorciu přidala německá firma Siemens   Bauunion, v roce 1941 nacisté zastavili ve keré 

dosavadní plány na výstavbu pra ského metra. 

 Po druhé světové válce nebylo mo né financovat výstavbu metra, nicméně se 

plánovalo. Uva ovalo se ale spí e o výstavbě podpovrchové tramvaje, nikoliv metra. I 

Pra ský projektový ústav v roce 1963 doporučil stavbu podzemní tramvaje a stanovil zahájení 

provozu na rok 1970. Dne 7. ledna 1966 začaly v Opletalově ulici přípravné práce. Projekt 

v ak vzbudil nevoli ze strany SSSR, se kterým ČSSR v listopadu tohoto roku podepsala 

dohodu o spolupráci při výstavbě. V květnu se u  začalo s výstavbou, sovět tí odborníci v ak 

v expertize odmítli podpovrchovou dráhu jako prozatimní ře ení pra ské dopravy. Vláda se 

                                                
1 FOJTÍK, Pavel. 30 let pra ského metra. Praha : Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2004, s. 6. 
2 KŘIVÁNEK, Josef, VÍTEK, Jaromír. Pra ské metro. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, s. 10. 
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tedy 9. srpna 1967 usnesla,  e v Praze skutečně povede metro. O rok později začaly přípravné 

práce, které vyu ily dosavadní výkopy původně určené pro podzemní tramvaj. 

 Dne 18. února 1968 vláda stanovila nové datum zahájení provozu   1. července 1974. 

O dva týdny později rozhodla,  e roz íří spolupráci se SSSR. Sověti začali  kolit 

československé techniky a dodávat materiál a technické vybavení, skupinka jejich expertů 

přijela dohlí et na stavbu. Vagóny metra, vyrobené také v Sovětském svazu, dorazily 16. října 

1973. 

 Zku ební jízda plánovaná na první leden 1974 se uskutečnila a  o den později. 

Přítomní členové KSČ se poté rozhodli pro dřívěj í termín slavnostního zahájení, čtvrtek 9. 

května 1974. Ten den se na Kačerově konal od 9 do 11 hodin ceremoniál, kterého se 

zúčastnili kromě veřejnosti předev ím důle ití straničtí a státní činitelé. V 9 hodin a 19 minut 

přestřihnul generální tajemník ÚV KSČ Gustav Husák pásku, čím  oficiálně zahájil provoz 

metra.3 Celý akt ale vyjadřoval spí e vděčnost sovětským přátelům ne  oslavy ře ení dopravní 

situace v Praze. Jak pí e historik Fojtík,  akce se stala předev ím velkou politickou 

manifestací, na které se předev ím vyzdvihovaly vztahy se Sovětským svazem. 4 Cestující 

mohli metro vyu ít k přepravě a  od následujícího dne. 

 Linka C, měřící 6,6 kilometrů, měla devět stanic a vedla ze Sokolovské, přes Hlavní 

nádra í, Muzeum, I. P. Pavlova, Gottwaldovu, Pra ské povstání, Mláde nickou, 

Budějovickou do stanice Kačerov. Třívagónové soupravy vyjí děly ve  pičce ka dé tři 

minuty. Ve kerý provoz řídil dispečink v ulici Na Boji ti na stanici I. P. Pavlova. Jeho 

výstavba začala v březnu 1973 a od roku 1980 fungoval i jako centrální řízení městské 

hromadné dopravy. 

 U  v prosinci roku 1974 se zkrátily intervaly v ranní  pičce na 2,5 minuty. Prodlou ily 

se pak 25. srpna 1975 opět 3 minuty, proto e byly zavedeny čtyřvagónové soupravy metra. 

Budování metra nadále pokračovalo.  O dva roky později - v srpnu 1977   začaly práce ve 

stanici Muzeum na přestupovém spojení trasy C s trasou A. V říjnu 1977 začaly přípravné 

práce na zahájení výstavby 1. úseku trasy B, proponované od nádra í Smíchov do stanice 

Sokolovská. 5 

 Druhá linka pra ského metra byla zprovozněna 12. srpna 1978, fungovat začala o den 

později. Trasa A dlouhá 4,6 kilometrů vedla ze stanice Leninova přes Hradčanskou, 

                                                
3 Pásku by v současné době pravděpodobně přestřihl primátor, tehdej ímu primátorovi Zdeňkovi Zuskovi se 

ale této pocty nedostalo. V úvahu by připadal také prezident republiky, to ale nebylo mo né. Ludvík Svoboda 
byl tu dobu hospitalizován.  

4 FOJTÍK, Pavel. 30 let pra ského metra. Praha : Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2004, s. 66. 
5 KŘIVÁNEK, Josef, VÍTEK, Jaromír. Pra ské metro. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, s. 20. 
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Malostranskou, Staroměstskou, Můstek, Muzeum (tedy první přestupnou stanici) na Náměstí 

Míru. Stejně jako na lince C jezdily ve  pičce čtyřvagónové soupravy v rozmezí tří minut. 

Akce byla podobně jako při otevření první trasy oslavována jako úspěch spolupráce ČSSR a 

SSSR. Jak Křivánek a Vítek ve své publikaci citují z dopisu Leonida Bre něva:  Pra ské 

metro se stalo skvělým příkladem plodné sovětsko-československé spolupráce a ztělesněním 

bratrské součinnosti na ich zemí a národů. 6 

 Zatímco Pra ané vyu ívali linku A a C, budovala se prodlou ení těchto tras. V roce 

1980 pak byla na krátce po sobě zprovozněna. Ke trase C přibyl 7. listopadu 5,3 kilometrů 

dlouhý úsek se stanicemi Primátora Vacka, Budovatelů, Dru by a Kosmonautů. Původně se 

uva ovalo,  e stanice Dru by se bude jmenovat Park československo-sovětského přátelství. 

Nakonec se od tak dlouhého názvu ustoupilo.7 Pak se 18. prosince metro rozjelo i do nového, 

2,7 kilometru dlouhého úseku trasy A   konkrétně do stanic Jiřího z Poděbrad, Flora a 

 elivského. 

 Po deseti letech od zahájení provozu metra, tedy 9. května 1984 bilancovala a 

hodnotila Praha dosavadní provoz:  ...vozy metra ujely za tu dobu 110 miliónů kilometrů, 

denně přepravovaly a  740 000 cestujících, za celé desetiletí přepravilo pra ské metro 1,7 

miliardy cestujících,... 8 O několik měsíců později, konkrétně 3. listopadu, se linka C 

rozrostla o 2,3 kilometru. Přibyly stanice Vltavská a Fučíkova.9 

 Dne 17. října 1985 zahájilo svůj provoz depo Hostivař10. Na nové, v pořadí třetí 

pra ské lince metra B se soupravy rozjely 2. listopadu 1985. U  v den zahájení mohli 

cestující vyu ít nové trasy, av ak bez mo nosti přestupu. Od 3. listopadu u  nebyl provoz 

nijak omezen. Linka B měřila 4,9 kilometru a vedla ze Smíchovského nádra í, přes 

Moskevskou, Národní třídu, Můstek, Náměstí republiky do stanice Sokolovská. Název stanice 

Moskevská vycházel z Dohody o spolupráci při architektonické úpravě stanice metra v Praze 

a stanice metra v Moskvě ze 14. dubna 1982. Tu podepsaly vlády ČSSR a SSSR. U nás byla 

pojmenovaná jedna ze stanic po hlavním městě Sovětského svazu, v Moskvě na oplátku 

vznikla stanice Pra ská.11 Ta na rozdíl od Moskevské dodnes existuje. 

 V roce 1987 byla prodlou ena trasa A o stanici Stra nickou. Linka se tak roz ířila o 

1,2 kilometru. Vět í změny přineslo a  datum 6. října 1988. Trasa B se roz ířila o 4,9 

                                                
6 KŘIVÁNEK, Josef, VÍTEK, Jaromír. Pra ské metro. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, s. 21. 
7 REJDAL, Tomá . Metroweb [online]. 2005 [cit. 2011-05-05]. Historie metra ve zkratce dle jednotlivých let. 

Dostupné z WWW: <http://metroweb.cz/metro/historie-metra.htm>.  
8 KŘIVÁNEK, Josef, VÍTEK, Jaromír. Pra ské metro. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, s. 24. 
9 Nejprve se zva ovalo,  e stanice Fučíkova ponese název Vrbenského. 
10 Nikoliv v ak stanice Depo Hostivař, ta se otevřela a  26. května 2006. 
11 KŘIVÁNEK, Josef, VÍTEK, Jaromír. Pra ské metro. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, s. 22. 

http://metroweb.cz/metro/historie-metra.htm
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kilometrů dlouhý úsek. Cestující od tohoto dne vyu ívají tři nové stanice   Radlice,  vermova 

a Dukelská. U poslední jmenované se uva ovalo i o názvu Únorového vítězství.12 

 Po listopadové revoluci v roce 1989 bylo potřeba změnit názvy některých stanic 

metra, jejich  názvy měly spojitost se Sovětským svazem a komunistickým re imem. Proto 

byly přejmenovány 21. února 1990 Radou hlavního města Prahy a o den později vstoupily v 

platnost. Některé ze stanic získaly také nový název, přesto e jejich jména neobsahovala  ádné 

politické odkazy. V jejich případě  lo spí e o drobnou úpravu, která měla zlep it orientaci 

cestujícím a více odpovídat lokaci, v ni  se stanice nacházela: 

 

 Změna názvů se týkala také plánovaných stanic, které měly být vystavěny v rámci tzv. 

pětiletky: 

 

 Ve výstavbě se nadále pokračovalo a 4. července 1990 se trasa A opět rozrostla o 

jednu stanici   Skalka. O několik měsíců později, 22. listopadu, byla opět prodlou ena trasa 

B, tentokrát v ak ve druhém směru. Úsek navazující na stanici Florenc byl dlouhý 4,4 

kilometrů a vedl přes stanice Kři íkova, Invalidovna, Palmovka do stanice Českomoravská. 

 

                                                
12 REJDAL, Tomá . Metroweb [online]. 2005 [cit. 2011-05-05]. Historie metra ve zkratce dle jednotlivých let. 

Dostupné z WWW: <http://metroweb.cz/metro/historie-metra.htm>.  

Plánovaný název Skutečný název
Karlín Kři íkova
Hakenova Invalidovna
Antonína Zápotockého Českomoravská

Původní název Nový název
Leninova Dejvická
Dukelská Nové Butovice
 vermova Jinonice
Radlice Radlická
Moskevská Anděl
Sokolovská Florenc
Fučíkova Nádra í Hole ovice
Gottwaldova Vy ehrad
Mláde nická Pankrác
Primátora Vacka Roztyly
Budovatelů Chodov
Dru by Opatov
Kosmonautů Háje

http://metroweb.cz/metro/historie-metra.htm
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 V současné době se pracuje na prodlou ení linky A do stanic Červený vrch, 

Veleslavín, Petřiny a Motol, která bude zprovozněna do roku 2014. Dále se plánuje 

vybudování zcela nové trasy   linky D. Ta by vedla z Náměstí Republiky přes Náměstí bratří 

Synků do Depa Písnice. O konkrétní podobě se je tě diskutuje. 

 

2. Dobový kontext 
 Zkoumané roky 1974, 1978 a 1985 spadají do období normalizace, kdy jsou média 

kontrolována komunistickou stranou.  Charakteristickým rysem normalizačního re imu bylo 

obnovení vedoucí role, tj. monopolu moci KSČ, a orientace na tzv. konzumní socialismu. 13 

Média se po znovuzavedení cenzury v roce 1968 striktně dr í pravidel.  Po nástupu Gustava 

Husáka do čela KSČ v dubnu 1969 nastává normalizace i ve sdělovacích prostředcích. Ty se 

opět na celých dvacet let stávají hlasatelem KSČ. 14  

 V porevolučním roce 1990 naopak média nesvírala  ádná cenzura.  FÚTI byl zru en 

29. března 1990 zákonem č. 86/1990 Sb. o periodickém tisku a ostatních hromadných 

informačních prostředcích, jeho předseda Čermák byl odvolán vládou ČSSR 10. prosince 

1989. 15 ČÚTI A SÚTI byly zru eny u  v roce 1988. 
 Během období 1974 a  1990 se v čele ÚV KSSS vystřídalo několik postav, zejména 

na konci tohoto období. Do roku 1982 byl nejvy  ím tajemníkem Leonid Iljič Bre něv, po 

jeho smrti ho vystřídal Jurij Vladimirovič Andropov. Je tě krat í funkční období měl jeho 

nástupce Konstantin Ustinovič Černěnko. I on krátce na to zemřel, do jeho křesla byl tedy 

vybrán v roce 1985 mlad í politik Michail Sergejevič Gorbačov, který ve funkci setrval do 

posledního roku existence ÚV KSSS. 
 V ČSSR se za zkoumané období vyměnili v čele jen dva generální tajemníci ÚV KSČ 

  Gustáv Husák (1969-1987) a Milo  Jake  (1987-1989). Ve funkci primátora hlavního města 

Prahy nejdéle setrval Zdeněk Zuska (1970-1981), po něm nastoupili Franti ek  tafa (1981-

                                                
13 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989 Příspěvek ke stavu bádání. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 2002, s. 6. 
14   RŮ IČKA, Daniel. Totalita.cz [online]. c1999 [cit. 2011-05-05]. Sdělovací prostředky. Dostupné z 
WWW: <http://www.totalita.cz/sp/sp.php>.  
15   RŮ IČKA, Daniel. Totalita.cz [online]. 1999 [cit. 2011-05-09]. Cenzura : Federální výbor pro tisk a 
informace. Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php>.  

http://www.totalita.cz/sp/sp.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php
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1988), Zdeněk Horčík (1988-1989)16. Jen měsíc vydr el na postu Josef Hájek, rok a půl pak 

Jaroslav Kořán, který se stal prvním porevolučním primátorem hlavního města Prahy. 

 Při zahajování provozu jednotlivých tras se periodika chopila události jako 

významného aktu znázorňujícího československo-sovětské přátelství. Tisk tak zdůrazňoval 

spolupráci se SSSR za pro kolení na ich techniků, předání zku eností, odborný dozor a 

dodání techniky včetně samotných souprav metra. Sovětský svaz si převahu v rozhodování při 

spolupráci zajistil několika dohodami. Například dodal vagóny, ačkoliv Československo bylo 

schopné si vyrobit vlastní. 

 Pojem československo-sovětské přátelství, které obě země udr ovaly od druhé světové 

války, se často pou ívalo v oficiálních projevech či v tisku. Právě výstavba metra se stala 

jedním z důkazů spojenectví. Jako významný projekt podpořil my lenku bratrství, stejně jako 

jiné stavby velkého rozsahu   například ropovod Dru ba. Během normalizace se z pojmu 

československo-sovětské přátelství stalo kli é, kterým  byly  zdůrazňovány sympatie 

Československa k Sovětskému svazu. 

 Vliv SSSR a KSČ na výstavbu podzemní dráhy byl při samotné výstavbě patrný.  V 

roce 1971 u  ale projekt začal dostávat ideovou příchuť. Na jaře 1971 do lo k rozhodnutí o 

dovozu sovětských vozů. Jejich nasazení znamenalo krok zpátky. Byl to zastaralý výrobek, 

hlučný, náročněj í na energii, údr bu a zaji tění bezpečného provozu. 17 

 Nevýhoda sovětských vagónů se ukázala při stavbě tunelu mezi stanicemi I. P. 

Pavlova a Gottwaldova. Dne 22. února 1973 byl slavnostně otevřen Most Klementa 

Gottwalda. Od konce března přes něj vedla první část severopra ské magistrály a od května 

mělo jeho tubusem projí dět metro. Sovětské vagóny metra v ak vyvíjely na most o 55 % 

vy  í tlak ne  prototypy české výroby, které vyrobila ČKD Tatra Smíchov. Takové zatí ení 

by most nevydr el, proto bylo za potřebí jeho konstrukci zpevnit ro tem. Tlak se rozlo il i na 

stěny mostu a teprve pak mohlo metro tubusem bez problémů projet.18 Politický vliv se 

projevil i v původních názvech stanice   na lince C na zastávkách Fučíkova, Primátora Vacka, 

Budovatelů, Dru by a Kosmonautů, na lince A Leninova a na lince B Moskevská, Hakenova 

                                                
16 SLÁDEK, Franti ek. Praha.eu : portál hl. m. Prahy [online]. 2006, 14. 2. 2008 [cit. 2011-05-05]. Praha a 

socialismus. Dostupné z WWW: 
<http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/socialismus/index.html> . 

17  Česká televize [online]. 2008 [cit. 2011-05-09]. Za lapané projekty : Pra ské metro. Dostupné z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209988352-zaslapane-projekty/409235100061001-prazske-metro/>.  
18 SLÁDEK, Franti ek. Praha.eu : portál hl. m. Prahy [online]. 2006, 14. 2. 2008 [cit. 2011-05-05]. Praha a 

socialismus. Dostupné z WWW: 
<http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/socialismus/index.html> . 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/socialismus/index.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209988352-zaslapane-projekty/409235100061001-prazske-metro/
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/socialismus/index.html
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a Zápotockého.19 O názvech nerozhodovala ji  existující komise, která zodpovídala za názvy 

zastávek povrchové dopravy. Pro názvy stanic metra byla stanova zcela nová speciální 

komise, která se zabývala i architektonickým pojetím stanic.20 

 Také data zahájení provozu metra nebyla čistě náhodná. Po v ech technických 

kontrolách a zku ebních jízdách bylo mo né, aby v roce 1974 metro vyjelo dřív ne  v 

původně stanovený 1. červenec. Nicméně nově zvolený termín 9. května se v politické sféře 

stal spí e symbolickým aktem prosovětské atmosféry této doby. Datum zahájení provozu 

metra bylo zvoleno na den po 29. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. 

Teoreticky by v úvahu připadala i následující neděle, která by byla i pro zahájení vhodněj ím 

dnem ne  zvolený čtvrtek - 12. května 1935 vyjelo toti  v Moskvě první metro. Toto datum 

by se s danou událostí shodovalo lépe, soudruzi se v ak rozhodli vyjádřit vděčnost a 

poděkování nejen za pomoc při zprovoznění pra ského metra. 

 V ostatních zkoumaných letech se slavnostní zahájení konala v dy v sobotu, nicméně 

byla také spojována se Sovětským svazem. V roce 1978 se zmiňovalo výročí Únorového 

vítězství, jak například uvádí Leonid Bre něv ve své dopise budovatelům metra:  Máme 

upřímnou radost,  e Va e úspěchy jsou výsledkem  irokého socialistického soutě ení, které 

na stavbě metra rozvinuli českosloven tí stavbaři a sovět tí odborníci na počest 60. výročí 

Únorového vítězství československých pracujících nad reakcí. 21 V listopadu 1985, kdy 

zahájilo provoz metro B, se  ádné výročí neoslavovalo, v porevolučním roce 1990 se 

pochopitelně u   ádné zmínky o oslavách neobjevovaly. 
 Při budování metra hrála roli kromě politických souvislostí i demografická fakta. 

Podzemní dráha byla plánována u  v době, kdy v hlavním městě  ilo 816 000 obyvatel (údaj z 

roku 192622), a předpokládal se dal í nárůst obyvatelstva   tedy i hust í doprava. Během 

následujících desetiletí se tato prognóza ukázala jako pravdivá. Potřeba metra rapidně vzrostla 

zejména v roce 1968, kdy se k Praze připojilo 21 okolních obcí. V hlavním městě tehdy  ilo 

přes 1 100 000 obyvatel23. Metro mělo proto odlehčit nadzemní dopravu, zejména přetí eným 

                                                
19 KŘIVÁNEK, Josef, VÍTEK, Jaromír. Pra ské metro. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, přebal 

knihy. 
20 Česká televize [online]. Praha : 2008 [cit. 2011-05-13]. Retro. Dostupné z WWW: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000361126/>.  
21 KŘIVÁNEK, Josef, VÍTEK, Jaromír. Pra ské metro. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, s. 21. 
22 FOJTÍK, Pavel. 30 let pra ského metra. Praha : Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2004, s. 10. 
23 FOJTÍK, Pavel. 30 let pra ského metra. Praha : Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2004, s. 16. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000361126/
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a často poruchovým tramvajím. Za čtyři roky po roz íření území Prahy navíc ubyl jeden 

dopravní prostředek   trolejbus. Poslední projel městem 18.října 1972.24 

 

3. Československý tisk 
 Doba normalizace určuje podobu zpráv podle komunistických ideje. První tři 

zkoumané roky 1974, 1978 a 1985 spadají podle Jiráka a Köpplové do etapy podílu médií na 

restauraci centrálně řízeného systému propagandistického působení25. To se samozřejmě 

projevuje ve výběru témat v tisku a jejich zpracování. Noviny přiná ely předev ím informace 

o komunistických osobnostech a články vyzdvihující socialismus a Sovětský svaz. Právě 

specifický styl definoval Michail Ivanovič Kalinina ve svém pojednání O zpravodajích a 

zpravodajství z roku 1956. Bur oazní společnost podle něj přikrá luje realitu, naproti tomu 

komunistická média mají vy  í cíle a slou í celému lidu. Nehoní se za senzacemi a skandály, 

naopak se sna í lid obohatit. Novinář má za úkol zpestřovat zpravodajství zasazováním 

dílčích událostí do kontextu doby, tím mimovolně odhaluje vítězství leninských idejí v 

praxi.26 Podobný princip vidíme i ve zpracování událostí v československém tisku, který 

spadá v době normalizace pod kontrolu státu. Noviny informují zejména o průmyslu, 

výstavbách a zemědělství, často ve článcích postavených na lidském příběhu. Tento postup dá 

demonstrovat i na zprávách o zahájení provozu metra, například Poprvé metrem v Rudém 

právu, citující reakce cestujících:  Jsem tak rád,  e jsem byl u toho, kdy  metro začalo. Je to 

opravdu historický den. A je tě jsem rád,  e tohle veliké, krásné a tak u itečné dílo stavíme se 

sovětskými přáteli. 27  

 Dostupné noviny měly z tehdy existujících médií největ í potenciál informovat čtenáře 

- budoucí cestující   o provozu metra. Tisk podával uceleněj í a praktičtěj í informace o 

pou ití metra lépe ne  mohla televize nebo rozhlas.  Předností ti těných médií je díky tomu 

mo nost horizontálního strukturování produktu prostřednictvím titulků a mezititulků, 

velikostí a typem písma, interpunkčními znaménky, odstavci apod. Ti těná periodika spí e 

                                                
24 SLÁDEK, Franti ek. Praha.eu : portál hl. m. Prahy [online]. 2006, 14. 2. 2008 [cit. 2011-05-05]. Praha a 

socialismus. Dostupné z WWW: 
<http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/socialismus/index.html>. 

25 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009, s. 256. 
26 KALININ, M. I. O zpravodajích a zpravodajství. In Kolektiv autorů : Novinové  ánry (zpravodajství a 

reportá ). Praha   Bratislava : Novinářský studijní ústav, 1956, s. 21-26. 
27  TĚPÁNKOVÁ, Zdena. Poprvé metrem. Rudé právo. 12. 5. 1974, roč. 54, č. 110, s. 3 . 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/socialismus/index.html
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snesou rozsáhlej í, analytické obsahy, neboť čtenář se v textu mů e vracet, promý let ho, 

archivovat apod. 28 

 Nad obsahem médií dohlí ela od roku 1968 cenzura   v září vznikl Úřad pro tisk a 

informace, který nařizoval periodikám dodr ování přísných zásad. Například nesměla 

publikovat  ádný kritický text o KSČ či Sovětském svazu a jeho okupovaným státům nebo 

pou ít termín okupace/okupant29. 

  Jedno ze základních východisek pro uplatňování neomezené moci KSČ představoval 

článek 4 a 6 / Hlava I / Ústavy ČSSR...Směrem k masmédiím byl princip vedoucí úlohy 

strany prosazován na úrovni ideově politické i organizační, řízením přímým i nepřímým, tj. i 

prostřednictvím státních orgánů, politických i společenských organizací, které byly 

vydavatelem tisku. 30 

 Ve zkoumaných letech 1974 a 1978 dohlí el nad médii Český úřad pro tisk a 

informace (dále ČÚTI), vzniklý po federalizaci v roce 1969.31  Cílem mediální politiky bylo 

posilování centralizovaného systému médií a jejich řízení, úsilí o důslednou kontrolu 

mediovaných obsahů a snaha o soustavné zvy ování účinnosti médií. 32 Snaha o politicky 

vhodné obsahy médií měla nejen vněj í instituce ČÚTI, tak i sama organizovaná, prore imní, 

novinářská obec. Například v roce zahájení provozu metra absolvovali členové 

Československého svazu novinářů seminář  Osvoboditelská úloha Sovětské armády ve II. 

světové válce a výchova mláde e v duchu revolučních bojových tradic. 33 

 Od roku 1981 přebral dozorčí úlohu nad celostátními periodiky Federální úřad pro tisk 

a informace (dále FÚTI), Večerní Praha jako lokální deník spadalo stále pod ČÚTI. V 

roce 1988 byl ČÚTI spolu s SÚTI zru en. Po roce 1989 skončily ve keré cenzurní zásahy a 

 média se stala součástí politické, společenské a ekonomické transformace české společnosti. 

Zbavila se slu ebné závislosti na státu (fáze deetatizace), rychle se stala součástí nově se 

kostituující tr ní ekonomiky (privatizace vět iny mediálního sektoru a vznik duálního 

systému) a přizpůsobila se dobovému trendu ekonomizace mediální produkce 

(komercializace). 34 

 

                                                
28 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009, s. 251. 
29 ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Strana, stát a masmédia. In Manipulátoři, Praha : Karolinum, 1992, s. 57. 
30 ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Strana, stát a masmédia. In Manipulátoři, Praha : Karolinum, 1992, s. 71. 
31 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1. vyd. Praha : 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, XIII, s. 17. 
32 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009, s. 369. 
33 HUDEC, V., kolektiv. Z historie na í novinářské organizace (1887-1987). Praha : Novinář, 1987, s.139. 
34 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009, s. 73 
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4. Charakteristika zkoumaných deníků 
  Pro získání mediálního obrazu jsem zkoumala čtyři deníky, které vycházely ve 

zkoumaných letech 1974, 1978, 1985 a 1990. Tři z nich vycházely celostátně a ka dý den 

kromě neděle (Lidová demokracie, Mladá fronta, Rudé právo), čtvrtý vycházel lokálně v 

Praze ka dý v ední den (Večerní Praha). K uvedení periodik do kontextu je v této kapitole 

stručně představím. 

 

4.1 Lidová demokracie 

  Lidová demokracie patřila k významným celostátním periodikám na na em území. 

Vycházela od roku 1945 jako deník Československé strany lidové a  do roku 1994.35 Tehdy 

byla sloučena s Lidovými novinami. 

4.2 Mladá fronta 

  Mladá fronta vznikla ilegálně na konci druhé světové války, poprvé vy la 9. května 

1945 jako deník Svazu české mláde e. Po roce 1953 převzal Mladou frontu Ústřední výbor 

Československého svazu mláde e a od roku 1970 spadal pod Ústřední výbor Svazu 

socialistické mláde e.36 Od prvního ledna 1990 patří vydavatelství Mladá fronta. Dne 27. 

července v ak přestal deník vycházet pod dosavadním jménem, nahradilo ho periodikum 

Mladá fronta DNES od vydavatelství MaF, dnes Mafra. Mladá fronta vycházela nadále ve 

stejnojmenném vydavatelství jako týdeník, který u  dnes neexistuje. 

4.3 Rudé právo 

  První výtisk Rudého práva vy el 21. září 1920, od roku 1921 bylo ústředním deníkem 

KSČ.  Během druhé světové války bylo Rudé právo ti těno pouze ilegálně. 37   

                                                
35    PECINOVÁ, Hana. Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu na přelomu let 1979 a 1980 v 

dobovém českém tisku. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

 urnalistiky, 2009, s. 26. 
36   PECINOVÁ, Hana. Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu na přelomu let 1979 a 1980 v 

dobovém českém tisku. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

 urnalistiky, 2009, s. 27. 
37   PECINOVÁ, Hana. Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu na přelomu let 1979 a 1980 v 

dobovém českém tisku. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

 urnalistiky, 2009, s. 25. 
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 Po roce 1948 se v ak deník stal nejsilněj ím periodikem v Československu, co  trvalo a  

do revoluce. Ideologická propaganda převládala po celá desetiletí, od poloviny osmdesátých 

let ale mírně polevovala:  I kdy  příspěvky některých jeho redaktorů stále připomínaly 

období nejtu  í normalizace, objevovaly se i materiály obsahující objektivní informace, 

věcnou kritiku i pojmy pro stranický tisk do té doby nepřijatelné. 38 

   Rudé právo vycházelo jako deník KSČ a  do roku 1990. Poté ho začal vydávat 

(pod názvem Rudé právo: nezávislé noviny) soukromý vydavatel, akciová společnost 

Borgis a. s., a to a  do září 1995, kdy se deník přejmenoval na Právo, které vychází dodnes. 39 

Jeho  éfredaktorem je od roku 1989 Zdeněk Porybný. 

 

4.4 Večerní Praha 

 Večerní Praha s podtitulem List v ech Pra anů vycházela od 1. dubna 1955. Tento 

lokální deník vycházel na území Prahy v dy odpoledne. Změny při ly a  v časech privatizace. 

Od ledna 1991 se jeho název změnil na Večerník Praha a vydávalo ho vydavatelství 

Pragoprint. Dal í rok se s ním sloučilo periodikum Pra ské Slovo a v roce 1995 začal 

vycházet jako ostatní deník ráno. K 1. červenci 2000 převzala deník společnost Vltava-Labe-

Press, která vydávala regionální Deníky Bohemia   dnes pod názvem Deník. 

 V roce 2005 byl Večerník Praha přeměněn na bulvární celostátní deník  íp. Od roku 

2009 vychází jako týdeník  íp PLUS. 

 

5. Mediální obrazy v jednotlivých rocích 
Pro vytvoření uceleného mediálního obrazu ze zahájení provozu metra na jednotlivých 

linkách jsem zkoumala jednotlivé deníky po dobu jednoho měsíce, tedy dva týdny před 

událostí a dva týdny poté. Počty článků jsem zapsala u v ech roků do tabulky, aby byl 

přehledně znázorněn počet textů o metru zveřejněné ve zkoumaném období. 

 

                                                
38 ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Strana, stát a masmédia. In Manipulátoři, Praha : Karolinum, 1992, s. 81. 
39   PECINOVÁ, Hana. Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu na přelomu let 1979 a 1980 v dobovém 

českém tisku. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a  urnalistiky, 

2009, s. 26. 
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5.1 Rok 1974   zahájení provozu metra C 

 V roce 1974 byl provoz metra slavnostně zahájen ve čtvrtek 9. května, kdy ČSSR 

slavilo 29. výročí od osvobození Sovětskou armádou. O této události v ak v echny noviny 

informovaly a  v neděli 12. května. Do té doby jiná vydání nevy la. Pro získání mediální 

obrazu o události se tedy zabývám obdobím od 28. dubna do 26. května. 

 

 

5.1.1 Lidová demokracie 

 Poprvé ve zkoumaném období se Lidová demokracie o metru zmínila 29. dubna ve 

sloupku Metro a Pra áci, který se vracel ke skepsi obyvatelů hlavního města během 

stavebních prací na podzemní dráze:  A kdy  pak celé dílo začalo, není divu,  e se objevily i 

hlasy, zda to vůbec má cenu a zda se to zase v e dá do pořádku. Na tě ce zkou ené nervy 

Pra anů toho bylo opravdu hodně, ov em dnes, kdy se metro vyklubalo   v podobě 

pozemních úprav   z podzemí ven, i v ichni ti pochybovači a rozzlobenci naladili tváře do 

úsměvů, chodí, přihlí ejí a libují si. 40 

 Dále se metru věnovala a  druhého května zprávou Nejvy  í vyznamenání pro hrdinu 

metra o práci minéra Vojenských staveb Mikulá e Litváka, který byl oceněn jako hrdina 

socialistické práce. O dva dny později zveřejnila Lidová demokracie ve víkendové příloze 

NEDĚLE S LD  est fotografií z výstavby metra a celostránkový článek Metro: stavba, kterou 

město modernizuje svou tvář. Ten obsahoval komplexní informace o historii a také zdůvodnil, 

proč Praha potřebovala podzemní dráhu. Dále popsal jednotlivé stanice metra   tedy kde se 

nachází, jak je hluboko pod povrchem a navazující spoje. Spolupráci se Sovětským svazem 

zdůraznil deník pouze v perexu citací Antonína Kapka:  Metro se stalo stavbou 

československo-sovětského přátelství. 41 

 Krátce před zahájením provozu se Lidová demokracie zabývala pra skou podzemní 

dráhou denně. O finálních pracích informovala ve článcích Metro do fini e či Pra ské metro 

                                                
40 Ts. Metro a Pra áci. Lidová demokracie. 29. 4. 1974, roč. 30, č. 100, s. 3. 
41 ka. Metro: stavba, kterou město modernizuje svou tvář. Lidová demokracie. 4. 5. 1974, roč. 30, č. 105, s. 1. 

Periodikum/období 2 týdny před 9. května 2 týdny poté celkem
Lidová demokracie 7 1 5 13
Mladá fronta 10 1 5 16
Rudé právo 7 0 9 16
Večerní Praha 23 0 14 37
celkem 47 2 33 81
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očekává první cestující, které navíc přinesla i praktická fakta právě pro budoucí u ivatele 

metra:  Nebudete-li mít v ak drobné, mů ete si dvoukorunové a pětikorunové mince rozměnit 

v automatech ve vestibulech metra...I u nás by měli cestující na eskalátorech, tak jako je tomu 

jinde ve světě, stát vpravo a ponechat jeho levou část těm, kteří na eskalátoru navíc jdou. 42 

 Osmého května zveřejnila na titulní straně sloupek převzatý z ČTK  Metro   ukázka 

dobré práce. Citovala náměstka primátora hlavního města Prahy J. Hlaváče, který vysvětlil 

koncepci metra, a  také generálního ředitele Dopravních podniků hl. m. Prahy M. Lacka, který 

 dále vyzdvihl pomoc Sovětského svazu při výstavbě pra ského metra: 'Sovět tí odborníci 

jsou skutečnými mistry. Soudru sky a nezi tně předávali své dlouholeté bohaté zku enosti a 

upozorňovali i na problémy a tě kosti, s nimi  se sami při výstavbě metra v SSSR 

setkávali.' 43 Deník se věnoval tématu metra je tě na třetí straně textem Co neuvidí cestující 

pra ského metra, obsahující technické informace o dokončovacích pracích na lince C. 

 V den zahájení provozu, 9. května, vy el článek Historický den pra ské dopravy : 

METRO ZAHAJUJE, a to a  na čtvrté straně. Nejprve se zabýval historií metra (s 

mezititulkem Pohled od historie), dále jeho výstavbou (Netrvalo ani  est let) a plány dal ího 

budování (Do konce století 92 kilometrů). Zde Lidová demokracie otiskla i tabulku s první 

etapou, jak byla plánována na dal í roky. Souvislosti se Sovětským svazem se věnovala i v 

historické části a také v perexu, v něm  připomněla 29. výročí osvobození. Pod posledním 

mezititulkem Otevření první trasy v předstihu byl zdůrazněn pozitivní vliv SSSR a 

komunistického re imu na včasné otevření podzemní dráhy v Praze:  Rozhodující význam 

měla i bohatá pomoc Sovětského svazu, příkladná spolupráce v ech zúčastněných podniků a 

pravidelná pozornost, která byla výstavbě metra věnována nejvy  ími orgány na eho státu. 44  

 O slavnostním zahájení informovala Lidová demokracie článkem První trasa 

pra ského metra slavnostně otevřena45:  Státní svátek 9. května   29. výročí osvobození 

Československa Sovětskou armádou   byl v hlavním městě republiky dvojnásobně slavnostní. 

Dopoledne byl zahájen provoz metra na prvním úseku trasy C. 46 Kromě popisu slavnostního 

zahájení a vyjmenování důle itých účastníků se text věnoval právě státnímu svátku:  ...ka dý 

rok jsou pro nás květnové oslavy mimořádné a neopakovatelné. Jsou symbolem vděčnosti a 

                                                
42 BRABEC, Miroslav. Pra ské metro očekává první cestující. Lidová demokracie. 7. 5. 1974, roč. 30, č. 107, s. 

3. 
43 čtk. Metro   ukázka dobré práce. Lidová demokracie. 8. 5. 1974, roč. 30, č. 108, s. 1. 
44 BRABEC, Miroslav. Historický den pra ské dopravy : METRO ZAHAJUJE. Lidová demokracie. 9. 5. 1974, 

roč. 30, č. 109, s. 4. 
45 Příloha č. 1 
46 BRABEC, Miroslav. První strana pra ského metra slavnostně otevřena. Lidová demokracie. 12. 5. 1974, roč. 

30, č. 110, s. 1. 
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lásky k první socialistické zemi světa... 47 Druhý článek zveřejněný 12. května Po prvním dnu 

náporu přinesl krátkou reportá  o startovním dni, v ní  zachycoval redaktor první dojmy:  Za 

první den se ztratilo v metru deset dětí. Někteří z rodičů ani nevěděli, kde se jim dítě ztratilo, 

a nezbývalo ne  je hledat staničním rozhlasem. 48 

 Po 12. květnu otiskla Lidová demokracie dodatečně proslov Antonína Kapka, člena 

předsednictva ÚV KSČ a vedoucího tajemníka městského výboru KSČ v Praze:  Prohlásil,  e 

tato stavba se stává praktickým vyjádřením my lenky proletářského internacionalismu a 

vrcholem socialistické spolupráce. 49 Dále deník cituje i předsedu české vlády Josefa 

Korčáka, který pronesl na shromá dění hlavní projev:  Předáváme veřejnosti do u ívání 

stavbu, která vejde do povědomí na ich občanů jako stavba přátelství a bratrské 

spolupráce. 50 Podobně pokračovaly i  články vydané v dal ích dnech   ve zprávách Beseda o 

výstavbě metra, Ceny NVP budovatelům metra a Dal í tunel pra ského metra prora en 

dominovala předev ím jména důle itých politiků a zástupců výstavby metra. K samotném 

provozu se Lidová demokracie u  nevracela. 

 Během zkoumaného období se Lidová demokracie zabývala také dal ími událostmi 

související s pra skou dopravou například článkem Nové jízdenky pro pra skou dopravu. Dále 

se symbolicky rozloučila se starými typy tramvají článkem Obrázek, který přijde do archivu a 

Naposled na pra ských kolejích. 

5.1.2 Mladá fronta 

 Od 25. dubna, tedy od prvního zkoumaného čísla deníku, upozorňovala Mladá fronta 

třikrát na první straně krátkým poutacím článkem na chystaný speciál věnovaný metru   MF 

O METRU. Slíbené vydáni zveřejnila Mladá fronta právě 2. května. Ve článku Proměny 

pra ské dopravy informovala o jízdenkách, změnách dopravy tramvají a autobusů a placení 

jízdného. Ve článku Metro ve faktech se čtenáři dozvěděli i budoucnost podzemní dráhy, bez 

zmínek o Sovětském svazu či KSČ. Jako poučení o správném chování v metru zvolila Mladá 

fronta neobvyklý způsob   hru Člověče v metru, nezlob se51. Ta přinesla ucelené informace o 

pravidlech cestujících nev ední a zábavnou formou. Kromě hry otiskl deník také 

celostránkový plán podzemní dráhy včetně navazujících autobusových a tramvajových spojů. 

                                                
47 tamté  
48 BRABEC, Miroslav. Po prvním dnu náporu. Lidová demokracie. 12. 5. 1974, roč. 30, č. 110, s. 1 
49 BRABEC, Miroslav. První trasa metra slavnostně otevřena. Lidová demokracie. 12. 5. 1974, roč. 30, č. 110, 

s. 1. 
50 BRABEC, Miroslav. První trasa metra slavnostně otevřena. Lidová demokracie. 12. 5. 1974, roč. 30, č. 110, 

s.  2. 
51 Příloha č. 2 
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Speciál byl zveřejněn ale u  týden před zahájením provozu. Podobná příloha by čtenářům 

pravděpodobně lépe poslou ila, kdyby byla otisknuta u  9. května nebo v nejbli  ím čísle 

deníku  po události   tedy 12. nebo 13. května.52 

 Mladá fronta během zkoumaného období střídala prosovětsky laděné a neutrální 

praktické články   například 7. května zveřejnila text Zmizí staré tramvaje o změnách 

spojených se zahájením metra, naproti tomu K zahájení metra popisoval příjezd sovětské 

delegace či článek zveřejněný o den později Na metru v e připraveno. 

 V den zahájení, který byl zároveň dnem osvobození, vy el v Mladé frontě nejdel í 

článek o metru za celé zkoumané období    Vzpomínky na přítomnost. Pojednával o stavbě a 

pracovnících i o prvních pocitech při stání na nástupi ti z pohledu bě ného cestujícího. 

Článek nepůsobil nijak vykonstruovaně nebo přehnaně pochvalně. Naopak při zahájení 

provozu metra připomněla Mladá fronta svým podáním Rudé právo. V titulním článku 

Přátelství historické a současné byla u  v perexu zdůrazněna předev ím spolupráce se SSSR: 

 Před 29 lety přivezly sovětské tanky na í zemi svobodu. Rok co rok si v tento den 

připomínáme historický okam ik osvobození Československa a i letos se řada slavností ve 

v ech krajích republiky stala dokladem trvalého a neustále se prohlubujícího přátelství se 

sovětským lidem a jeho komunistickou stranou. 53 

 Článek dále vyjmenovával osobnosti, které se ceremoniálu zúčastnily ( Slavnostního 

aktu se zúčastnila delegace ÚV KSČ a vlády ČSSR v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ 

G. Husákem, jejími  členy byli dále předseda vlády ČSSR L.  trougal, členové předsednictva 

ÚV KSČ V. Bilak, A. Indra, A. Kapek... 54), a citoval z jejich projevů. Ve stejném duchu se 

nesly i následující články   nepopisovaly praktické informace pro cestující. Jednalo se o 

zprávu o dal í smlouvě ČSSR a SSSR, o ocenění budovatelů a o budování dal ího tunelu. O 

zá itku cestujících referoval jen jeden článek Metro   den první:  Ka dý si chtěl vyzkou et 

měniče mincí...Navzdory tlačenici nezněly pak z davu hněvivé kletby, ale slova chvály, 

obdivu a uznání, a na Gottwaldově bylo sly et mladý pár, jak si domlouvá pří tí rande tady, 

místo u Národního. 55 

 Po zahájení provozu se Mladá fronta zmiňovala o metru jen krátce   dvěma 

fotografiemi s popiskem, článkem Dohoda o metru o roz íření spolupráce ČSSR a SSSR při 

výstavbě metra a textem Ceny budovatelům metra. Naposledy se o metru vyjádřilo ve článku 

                                                
52 9. května ale nepřipadá v úvahu vzhledem k oslavám osvobození Rudou armádou. Metro mohlo tento 

významný svátek v očích komunistů  zastiňovat . 
53 čka, r. Přátelství historické i současné. Mladá fronta. 12. 5. 1974, roč. 30, č. 110, s. 1.  
54 tamté  
55 ČERVENKA, Ivan. Metro   den první. Mladá fronta. 12. 5. 1974, roč. 30, č. 110, s. 1.  
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Dal í kapitola metra, který se věnoval výstavbě linky A, konkrétně dokončení jejího prvního 

tunelu. 

5.1.3 Rudé právo 

 Rudé právo jako orgán ÚV KSČ zcela podřizovalo svůj obsah právě ústřednímu 

výboru. Proto podle očekávání byl jeho obsah deníku nejvíce prore imní. Mnohé články se 

soustředily předev ím na důle itá jména politiků ne  na zpravodajství určené čtenářům. To 

lze pozorovat například ve článcích Příjezd hostů k zahájení metra, Metro připraveno k 

provozu, Sen se stává skutečností a Sovět tí soudruzi odcestovali do vlasti   události 

pojednávaly o setkání osobností a o oslavách československo-sovětského přátelství, a to bez 

jakýchkoliv praktických informací. 

 Den před událostí se čtenáři dočkali speciální strany Pra ské metro připraveno k 

provozu s celkem pěti články. Perex prvního   Ne  se zrodilo   začínal slovy:  Je to zajímavá 

shoda. Také v Moskvě uváděli svou první linku do provozu v květnu. Letos je tomu u  třicet 

devět let. 56 Dále se text věnoval reportá i Julia Fučíka, který byl přítomen u stavby 

moskevského metra. Deník na to navazoval a ocenil zku enosti a pomocnou ruku Sovětů při 

stavbě pra ského metra:  Nemuseli jsme v ak začínat s krumpáči a lopatami, tak jak začínali 

razit první metry v Moskvě. Koupili jsme sovětské razící  títy. O jejich výhodách není třeba 

dlouze hovořit. 57  Dal í články tohoto vydání nepsal redaktor Vítězslav Havlíček, který byl 

podepsán pod vět inou článků o zahájení metra, ale sami účastníci výstavby podzemní dráhy. 

Do Rudého práva přispěl vládní zmocněnec pro výstavbu metra Otakar Ferfecký (článkem 

Společné dílo), generální ředitel DPP Mikulá  Lacek (Základ dopravy budoucnosti) a hlavní 

stranický organizátor Ing. Bohumil Moravec (Lidé jsou zlatým fondem). 

 V den události zcela chyběl článek nebo informace o zahájení metra. Deník se zaobíral 

předev ím oslavami osvobození Rudou armádou. V neděli dvanáctého ale Rudé právo 

zveřejnilo čtyři články, v echny prosovětsky laděné. Sen se stává skutečností, který 

vyjmenoval zúčastněné politiky a dále pojednával o průběhu slavnostního zahájení: 

 Československou delegaci vedl generální tajemník ÚV KSČ soudruh G. Husák, její členem 

byl předseda vlády ČSSR soudruh L.  trougal a dal í členové předsednictva ÚV KSČ, 

soudruzi V. Bilak, A. Indra, A. Kapek...Stranickou a vládní delegaci SSSR vedl náměstek 

                                                
56 HAVLÍČEK, Vítězslav. Ne  se zrodilo. Rudé právo. 8. 5. 1974, roč. 54, č. 108, s. 3.  
57 tamté  
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předsedy rady ministrů SSSR soudruh L. V. Archipov...Po československé a sovětské státní 

hymně uvítal v echny přítomné pra ský primátor Z. Zuska... 58 

 Praktické, informativní články nabídlo Rudé právo jen v reportá ích Poprvé metrem a 

Metrem do práce, obě v rubrice Z reportérova zápisníku. Dále také ve článku O metru a 

pra ské dopravě, v něm  ředitel Dopravních podniků hl. m. Prahy M. Lacka zodpověděl 

několik dotazů od čtenářů, jak je parafrázovalo Rudé právo:  Čtenáři nás upozorňují i na 

závady, k nim  do lo v provozu metra...Řada čtenářů se do aduje ostrého postihu 

neukázněných jednotlivců... 59 

 Podle předpokladů se v  ádném článku neobjevuje kritika. Nedostatky při výstavbě 

metra ČSSR ale Rudé právo výjimečně uznalo, ale zdůraznilo, snahu ČSSR zlep it a přiblí it 

se kvalitám SSSR:  Plný provoz odhaluje skryté slabiny, přiná í nové zku enosti, vyvolává 

zdokonalení jednotlivých zařízení. Celková spolehlivost, vyjádřená procenty, představuje 

99,55 %. Dlouhodobý průměr v Moskvě, její  metro patří k nejspolehlivěj ím, je 99,8 %. 60 

Kromě vyzdvihování sovětských přátel se Rudé právo zaobíralo i československými 

odborníky:  Na i lidé jsou koumáci. 61 či  «Práce československých dělníků má vysokou 

úroveň,» řekl v úvodu hlavní sovětský konzultant, V. K. Fjodorov. 62 Nikdy v ak nechyběla 

zmínka o zásluze komunistické strany:  Významnou úlohu při rozvoji pracovní iniciativy 

mají komunisté. 63 

5.1.4 Večerní Praha 

 Večerní Praha jako lokální periodikum pojala událost v kontextu celé městské 

dopravy. Kromě zahájení provozu od 9. května byly toti  zavedeny dal í změny v dopravě. 

Jako jediný ze zkoumaných deníků zveřejnila informace o novém tarifním systému, který 

zavedl prodej jízdenek,  a o přejmenování autobusových a tramvajových zastávek, aby jejich 

názvy korespondovaly se stanicemi metra. O odstavení starých tramvají referovala i Lidová 

demokracie a Mladá fronta. Články ve Večerní Praze obsahovaly praktické informace o v ech 

dopravních prostředcích pro komplexní pohled na městskou infrastrukturu, například Metro a 

tramvaje u Muzea či Spojení na I. P. Pavlova. Přibli ně polovina ze v ech zpráv o dopravě  se 

věnovala výhradně metru. Na rozdíl od zkoumaných celostátních novin častěji doplňovala 

                                                
58 HAVLÍČEK, Vítězslav. Sen se stává skutečností. Rudé právo. 12. 5. 1974, roč. 54, č. 110, s. 1. 
59 vh. O metru a pra ské dopravě. Rudé právo. 18. 6. 1974, roč. 54, č. 116, s. 2. 
60 HAVLÍČEK, Vítězslav. Zatím čtyřicet pět setin. Rudé právo. 1. 6. 1974, roč. 54, č. 118, s. 2. 
61 HAVLÍČEK, Vítězslav. Ne  se zrodilo. Rudé právo. 8. 5. 1974, roč. 54, č. 108, s. 3. 
62 HAVLÍČEK, Vítězslav. Společné dílo. Rudé právo. 8. 5. 1974, roč. 54, č. 108, s. 3. 
63 MORAVEC, Bohumil. Lidé jsou zlatým fondem. Rudé právo. 8. 5. 1974, roč. 54, č. 108, s. 3. 
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texty fotografiemi nebo dokonce nahradily zcela zprávu krátkým popiskem obrázku 

(například Děti obdivují metro, Metro či Čestný odznak). 

 To lze vidět například na sedmidenním cyklu Představujeme stanice metra., který od 

16. dubna do 26. dubna Večerní Praha přiná ela. Ka dý den otiskla fotografii jedné ze stanic 

nové trasy a krátce ji představila:  Mláde nická je stanice v blízkosti Autobusového nádra í 

na Pankráci. Její ře ení je poněkud odli né od ostatních stanic. Z vestibulu dopraví cestující 

na střed nástupi tě čtvery pohyblivé eskalátory. 64 

 Večerní Praha avizovala dopředu celostránkový speciál o metru a 3. května ho 

zveřejnila.  est fotografií z výstavby metra doplnil text Pomoc bratrské země, v něm  

vyzdvihl pomoc Sovětů:  Pra skému metru v ak pomáhal přítel nejzku eněj í, stavitelé 

sovětského metra... 65 Dal í prosovětský článek vy el v pondělí 6. května   O metru hovoří V. 

K. Fjodorov, v něm  převzala z ČTK projev hlavního sovětského poradce pro metro. 

 Sedmého května zveřejnila Večerní Praha nejrozsáhlej í informace o změnách v 

dopravě. Celkem deset článků se věnovalo převá ně novým jízdenkám (ve článcích Od 

zahájení ranního provozu 9. května platí nový tarifní systém, Předprodej jízdenek, Platnost 

jízdenek pro jednotlivou jízdu při přeru ení dopravy a Tarifní výjimky platné pro třílinkové 

předplatní jízdenky), dále změnám v nadzemním dopravě (Naposledy starou tramvají, 

Přehled změn a Od 9. května nové linkové vedení) a také praktickým radám při přepravě 

(Přeprava dětských kočárků a Přeprava osob invalidních a tělesně posti ených). Výročí 29 let 

od osvobození Sovětskou armádou zmínil deník jen jednou větou, dále pokračoval ale 

instrukcemi k prvním dním provozu:  Prosíme cestující, aby ve dnech 10. a 11. května s 

zbytečně nezdr ovali v přepravním prostoru metra...  66 V textu a také velkým titulkem celé 

dvoustrany upozornila Večerní Praha,  e 9. května se uskuteční slavnostní zahájení a a  10. 

května bude k dispozici cestujícím. 

 Stejně jako předchozí zkoumané deníky informovala i Večerní Praha o čtvrtečním 

zahájení a  v neděli 12. května, kdy vy el článek Praha má metro67. Nejprve také vyjmenoval 

důle ité účastníky ve dvou odstavcích a dále pokračoval v popisu prací, které probíhaly při 

výstavbě metra. Článek byl doplněn fotografiemi   čtyřmi ze zahájení a dvěma z bě ného 

provozu. V pondělí 13. května se Večerní Praha věnovala metru rozsáhleji. Nejprve 

informovala o roz íření spolupráce se SSSR (Dal í sovětská pomoc metru), pozitivních 

reakcích cestujících na první dny provozu ( Jaroslav Sucharda z Pankráce: Je překrásné, 
                                                
64 [nesignováno] : Představujeme stanice metra. Večerní Praha. 24. 4. 1974, roč. 20, č. 80, s. 3. 
65 TAUBER, Ota. Pomoc bratrské země. Večerní Praha. 3. 5. 1974, roč. 20, č. 86, s. 4. 
66 PLECITÝ, V. Dne 9. května 1974. Večerní Praha. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 8. 
67 Příloha č. 3 
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jednoduché a vkusné...Karel Brabenec z Vinohrad: Metro mi darovalo dvacet minut spánku 

navíc... 68), setkání zástupců zahraničních dopravních podniků v Domě sovětské vědy a 

kultury (Hosté o metru) a o povolání a výběru řidičů souprav metra (Kapitán pod zemí aneb 

jak se dělá ma infíra). 

 Po zahájení se s klasickými zprávami střídaly texty rozčleněné na otázky či přímo ve 

formě rozhovoru. Dvakrát otiskla Večerní Praha Otazníky k metru, kde zodpovídala čtenářům 

dotazy ohledně metra, dále reakce cestujících Jak si zvykáte na metro či v rozhovoru s 

Jaroslavem Valá kem, ředitelem Dopravního podniku   Metro,  Poděkování patří Pra anům. 

 Ačkoliv prioritně informovala Večerní Praha o nové lince metra, dva články se 

věnovaly výstavbě dal í trasy   konkrétně Exploze uvolnila cestu a A jede se dál. Nadále 

doplňovala články fotografiemi. 

 Kromě dopravních informací přinesl deník i článek o mo nostech nákupu přímo na 

lince pod titulkem V metru mů eme i nakupovat. Jako jediná z deníků se Večerní Praha 

věnovala i okolí jednotlivých stanic ve článku Osm zelených koberců:  Ve stanici Sokolovská 

bylo potřeba upravit 2670 m2 plochy, vysázelo se zde 100 konifer, 1500 pelargónií a 

vyzdobilo osm květinových mís   celkem za 35 000 Kč... 69 

 

5.2 Rok 1978   zahájení provozu metra A 

 Slavnostní otevření trasy A proběhlo v sobotu 12. srpna. V pondělí 14. tedy noviny 

přinesly zprávy právě ze zahájení. Pro získání mediální obrazu o události se tedy zabývám 

obdobím od 31. července do 28. srpna. 

 

 

                                                
68 tr. Jak se vám líbí metro?. Večerní Praha. 13. 5. 1974, roč. 20, č. 91, s.1-2. 
69 SCHOŘÁLKOVÁ, I. Osm zelených koberců. Večerní Praha. 24. 5. 1974, roč. 20, č. 100, s. 1. 

Periodikum/období 2 týdny před 12. srpna 2 týdny poté celkem
Lidová demokracie 18 2 13 33
Mladá fronta 8 8 11 27
Rudé právo 5 3 10 18
Večerní Praha 23 0 18 41
celkem 54 13 52 119
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5.2.1 Lidová demokracie 
 Na konci července 1978, tedy dva týdny před zahájením provozu linky A, přiná ela 

Lidová demokracie informace předev ím technického rázu, tedy o průběhu končící výstavby a 

přípravách na spu tění provozu. Dne 31. července zveřejnily tyto noviny rozhovor s 

dopravním náměstkem podniku70 Metro těchto dnů a  o tři dny později pod názvem Metro - 

stavba československé spolupráce rozhovor reportéra ČTK s hlavním sovětským poradcem 

pro metro Dmitrijem Ivanovem. Oba se v ak od sebe velmi li í. Zatímco první interview 

zodpovídalo otázky o termínu zahájení, posledních úpravách či personálním zaji tění, druhé 

se pak zabývalo rolí Sovětů při stavbě metra:  Leonid Bre něv pochvalně vyjádřil o pra ském 

metru. Vyzvedl zejména skutečnost,  e tato největ í stavba v Praze je dílem čs.-sovětské 

spolupráce. - V ichni, kteří pra ské metro stavíme, jsme slovy soudruha Bre něva vysoce 

poctěni a cítíme se jimi zavázáni do budoucna. 71 

 Zajímavostí je,  e 11. srpna zveřejnily noviny článek pod stejným titulkem, jaký měl i 

článek s rozhovorem s Dmitrijem Ivanovem. Na rozdíl od prvního článku se tento zabýval 

zasedáním vládní komise, která definitivně schválila datum 12. srpna jako den zahájení 

provozu na nové lince A. 

 Praktické informace přinesla Lidová demokracie a  4. srpna, kdy informovala své 

čtenáře o omezení dopravy na trase C mezi stanicemi Sokolovská a Pra ského povstání kvůli 

stavbě přestupové stanice. Dále také zveřejnila článek Změny zastávek ČSAD v Praze. I druhý 

den pokračoval v podobném stylu - článek Změny v pra ské dopravě pokryl v echny novinky 

v městské dopravě, předev ím pak návaznost tramvají z jednotlivých stanic. U itečná a 

zajímavá fakta shrnul článek Nová trasa metra u  za dva dny, který vysvětlil přínos nové trasy 

či plány do budoucna. Článek poutala velká fotografie z jedné ze stanic. 

 Deník se zabýval novou trasou A i po výtvarné stránce. Ve článku Která stanice metra 

je nejhezčí popsala a zdůvodnila odli ný vzhled od první trasy C:  ...I kdy  byl úsek 1 A 

stavěn v hor ích geologických podmínkách ne  první úsek "céčka", není to na výsledku 

znát... 72  V kulturní rubrice se den před zahájením objevil článek Výtvarné umění v metru a o 

metru, který informoval o výstavě  Metro a výtvarné umění . Kromě faktů o výstavě 

zdůraznil vizuální stránku události a upozornil na obtí něj í podmínky výstavby. 

 V den zahájení provozu linky A zveřejnila Lidová demokracie jako titulní článek 

Vyznamenání nejlep ím budovatelům metra, který pojednával o předávání ocenění vedoucím 

                                                
70 Jeho jméno není v pramenu čitelné a jinak dohledatelné. 
71 mb. Metro   stavba československo-sovětské spolupráce. Lidová demokracie. 3. 8. 1978, roč. 34, č. 181, s. 3. 
72 BRABEC, Miroslav. Která stanice metra je nejhezčí. Lidová demokracie. 5. 8. 1978, roč. 34, č.183, s. 3. 



23 

 

stavebních prací. Článek poutala velká fotografie ze shromá dění, na něm  v úvodu promluvil 

pra ský primátor Zdeněk Zuska. Polovina textu bylo věnována právě jeho proslovu. 

 Na třetí straně se ale u  objevil informativněj í článek - Nová trasa metra čeká na 

první cestující. Podrobně popsal trasu metra, délku jízdy, přístupu do stanic metra vestibuly a 

eskalátory, a to bez nadbytečných technických údajů. Tabulka v jednom ze sloupců přehledně 

znázornila budoucí výstavby metra i s plánovaným rokem dokončení. Text přesně a detailně 

popsal trasu nové linky:  Z Leninovy se traťové tunely otáčejí uprostřed náměstí Říjnové 

revoluce pod bloky domů mezi ulicemi Dejvická a Národní obrany. Přímo pod koleji těm 

ČSD le í nástupi tě Hradčanské... 73 

 Jinak ale vypadaly články v pondělí 14. srpna, které pojednávaly o slavnostním 

zahájení. Přinesly Projev L. I. Bre něva, článek Svátek Pra anů (pokračující na straně 3), 

Zahajovací projev G. Husáka a jako hlavní článek Premiéra nové trasy pra ského metra. Ten 

opět vyjmenovával v echny významné osobnosti, které se zúčastnily zahájení a parafrázovaly 

jejich projevy, konkrétně promluvu člena předsednictva ÚV KSČ Antonína Kapka a na straně 

3 také promluvu předsedy sovětské části československo-sovětské komise pro hospodářskou a 

vědeckou spolupráci Michaila Lesečka. Oba vyzdvihli na projektu metra předev ím sovětskou 

pomoc:  ...Dne ní den je současně dal ím velmi názorným obrovského přínosu 

československo-sovětské spolupráce, nezi tné pomoci sovětského lidu při ře ení na ich 

naléhavých úkolů... 74. Na třetí straně pokračoval článek líčením prohlídky nové trasy metra. 

Dále noviny zveřejnily reportá  Miroslava Brabce Svátek Pra anů, která popsala první dojmy 

z nové linky metra pohledu bě ného cestujícího. 

 Toto číslo Lidové demokracie bylo bohatě doplněno fotografiemi, na titulní i dal í 

straně. Fotografie na třetí straně uprostřed textu ale značně ztě ovala orientaci v textu, co  

navíc umocňují nepravidelně zalomené sloupce. 

 Od 14. srpna přinesla Lidová demokracie například článek s poutavým titulkem 

Humor v pra ském metru, který informoval o nových 34 vagónech metra a také o výstavě  S 

úsměvem jde v echno líp . Ta zobrazila městskou hromadnou dopravu v 54 kresbách 

výtvarníků časopisu Dikobraz. Dále přiná ely noviny shrnující články o dosavadním provozu 

a o prvních dojmech z nové linky A. 

 Charakter článků o metru se v Lidové demokracii v tomto období často měnil. 

Periodikum střídavě otisklo texty informativní, technicky zaměřené, prosovětsky laděné i 

kulturní. 

                                                
73 BRABEC, Miroslav. Nová trasa metra čeká na první cestující. Lidová demokracie, 12. 8. 1978, č. 189, s. 3. 
74 mb. Premiéra nové trasy pra ského metra. Lidová demokracie. 14. 8. 1978, č. 190, s. 1. 
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5.2.2 Mladá fronta 
 Mladá fronta zpracovala zahájení provozu linky A velmi rozsáhle jak dva týdny před 

událostí, tak během ní a i dal í dny poté. Nejprve podávala zprávy o vývoji výstavby, tedy zda 

bude linka spu těna včas. Krátce informovala 3. srpna o vydání knihy Pra ské metro   stavba 

československo-sovětské spolupráce ve článku Publikace o metru. O den později upozornila 

na blí ící se zahájení provozu dvěma fotografiemi ze stanice Leninova s krátkým popiskem. 

 V sobotu 5. srpna se věnovala na první straně prodlou ení linky C, které současně 

probíhalo, v reportá i Míly Vagadyové Metro spěchá k jihu. Pravděpodobně by tento článek 

nevy el ve v ední den kvůli své neaktuálnosti, ale právě ve víkendovém čísle bylo mo né 

nabídnout čtenářům i témata v kontextu s těmi současnými.  ádné jiné médium se k lince C 

nevyjadřovalo a psalo výhradně o spu tění trasy A.   

 Devátého srpna přinesla Mladá fronta rozhovor s Jiřím Přibylem, vedoucím kolektivu 

pracujícím na trase A. Titulek Vzpomínky na přítomnost nijak neodpovídal obsahu. Rozsáhlé 

interview o komplikacích při budování, o motivování kolektivu i motivace samotného 

vedoucího či o pocitech vybočovalo z průměrných článků a ukázalo s lidskou tváří tě kou 

práci stavebníků   a to bez socialistického podtextu, jak bylo pro toto období typické v 

podobně laděných článcích. 

 O den později se Mladá fronta krátce zaobírala výtvarnou stránkou nové linky. Dal í 

čísla tohoto periodika se pak u  ale nesla v jiném duchu ne  doposud, jak napovídá titulek 

Výsledek bratrské spolupráce. Tento článek informoval o zasedání komise pro uvádění tras 

metra do provozu, o proslovech jejích členů, kteří se v nich často věnovali pomoci Sovětů: 

 ...V rámci této třídní, vysoce internacionální spolupráce nám Sovětský svaz dodal stroje a 

zařízení v hodnotě 58 milionů rublů... 75 

 V den zahájení provozu zveřejnila Mladá fronta sedm článků, a to jak prosovětského 

na první straně, tak i informativně-praktického charakteru na straně třetí. Právě zde byl patrný 

kontrast těchto dvou způsobů, jakými byla událost prezentována. Podobně tomu bylo i u 

Lidové demokracie. 

 Mladá fronta otevřela titulní stranu článkem Premiéra ve znamení přátelství, kde se 

zabývala výhradně hlavními představiteli zahájení a jejich projevy. Dále na hlavní straně 

otiskla dopisy budovatelů metra pod titulky Hrdé hlá ení budovatelů (pro Gustava Husáka) a 

Dík za velkou pomoc (pro Leonida I. Bre něva). Dále článek Stavba přátelství a spolupráce 

referoval o zásluze sovětských odborníků:  ...jen díky ve keré pomoci, kterou nám Sovětský 

                                                
75 il. Výsledek bratrské spolupráce. Mladá fronta. 11. 8. 1978, roč. 34, č. 188, s. 2. 
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svaz při výstavbě metra poskytuje, mů e být první provozní úsek trasy A otevřen ve 

zkráceném termínu právě dnes. 76 

 Ostatní články pak přiná ely zajímavosti nebo praktické informace. Mladá fronta na 

třetí straně otiskla mapku plánovaných tras metra, článek Čtení na eskalátory podávající 

krátké zajímavosti o nové lince metra v  estnácti bodech a článek Vizitka sedmi zastávek, 

který jednotlivě popsal stanice, jejich vestibuly či zatí enost cestujícími. 

 Překvapivě 14. srpna přinesla Mladá fronta méně článků ne  v sobotním vydání. Pod 

titulkem První cestující na dal í trase stavby čs.-sovětské spolupráce následuje pouze perex a 

měl za úkol předev ím zdůraznit důle itost události. Článek Dílo socialismu a 

internacionalismu se opět věnoval Sovětům:  Je přímo symbolické,  e druhá trasa metra 

spojuje pra ská náměstí, která nesou jména náměstí Říjnové revoluce a náměstí Míru. V dyť 

právě v těchto pojmech jsou vyjádřeny nejhlub í zdroje, obsah a cíle ve kerého úsilí na í 

socialistické společnosti, politiky KSČ a na eho bratrského přátelství se SSSR. 77  Dále 

parafrázovaly projevy primátora hlavního města Prahy Zdeňka Zusku, člena předsednictva 

ÚV KSČ Antonína Kapka   jeho projev na rozdíl od ostatních noviny doslovně citovaly - a 

vedoucího stranické a vládní delegace SSSR Michaela Lesečka, podobně jako Lidová 

demokracie. Pro přehlednost oddělily text na druhé straně, kde pokračoval, mezititulky   

Pevná pouta přátelství a Uprostřed nové krásy. 

 Kromě hlavního článku otiskla Mladá fronta i dopis Leonida Bre něva Blahopřeji 

vám, soudruzi!, jím  odpověděl budovatelům metra na jejich vzkaz. Ten Mladá fronta 

zveřejnila v sobotu 12. srpna. Samostatný článek byl věnován projevu Gustava Husáka, Pro 

u itek a hrdost, v něm  ocenil československé i sovětské dělníky a slíbil prohlubování vztahů 

se SSSR. 

 Po zahájení provozu se objevovaly pochvalné články o prvních dnech provozu - 

Premiéra pro 400 tisíc,  Á čko  přesné jako hodinky a Vizitka vzorného metra. Kromě nich 

v ak přinesla Mladá fronta i přímé reakce prvních cestujících, a to v krátkém rozhovoru s 

neznámou Zdeňkou Váňovou pod titulkem Jak se jezdí do stanic a ve článku  Á čko v plném 

tempu , který popsal cestu na nové lince a kde se k ní vyjádřili čtyři neznámí lidé.  

 Jako poslední informaci o metru zveřejnila Mladá fronta fotografii z moskevské 

podzemní dráhy, která se v tomto období také rozrostla o dal í linku. Obrázek doplnil pouze 

krátký informativní popisek bez zmínky o československo-sovětské spolupráci. 

                                                
76 JELÍNEK, Jan. Stavba přátelství a spolupráce. Mladá fronta. 12. 8. 1978, roč. 34, č. 189, s. 3. 
77 ČERVENKA, Ivan, JELÍNEK, Jan. Dílo socialismu a internacionalismu. Mladá fronta. 14. 8. 1978, roč. 34, 

č. 190, s. 1. 
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5.2.3 Rudé právo 
 Rudé právo se chopilo události téměř výhradně technicky a ideologicky. Například ve 

článcích Závěr zku ebního provozu, Vlaky vyjedou včas či Generálka na metru se zabývala 

pouze o posledních přípravách a zkou kách před zahájením provozu:  Na lince A ji  ověřili 

parametry trasy, jízdní doby a trvání obratů vlaků na konečných stanicích. V pátek, sobotu a 

neděli se odehrávala na trase A generálka. 78 Podobně o nové lince referoval i článek Pra ské 

metro   druhá trasa na startu, shrnul technická fakta a také vyzdvihl pomoc Sovětů: 

 »Sovětská pomoc se roz ířila,« potvrdil Ing. Otakar Ferfecký, vládní zmocněnec pro 

výstavbu metra. »Tato vzájemná spolupráce je hmatatelným a v em lidem srozumitelným 

internacionálním přístupem, projevem skutečného přátelství Sovětského svazu k na í 

republice.« 79 

 Den před zahájením provozu vydalo Rudé právo článek Dílo celé vlasti, v něm  

informovalo o zasedání vládní komise. Ta ocenila práci v ech budovatelů metra. Pod 

mezititulkem  Rodný list linky  přinesl článek konečně první fakta, která byla pro budoucí 

cestující pravděpodobně přínosněj í ne  dosavadní texty:  Trasa vede z náměstí Říjnové 

revoluce v Dejvicích a končí na náměstí Míru na Vinohradech. Vlaky tuto vzdálenost ujedou 

za deset minut i se zastávkami v sedmi stanicích. 80 

 V sobotu, kdy byla linka A slavnostně otevřena, vy el na první straně článek Dnes 

vyjí dějí první vlaky druhé trasy pra ského metra, který se ale zabýval zahájením provozu 

pouze v perexu a v prvním odstavci. Poté popisovalo slavnostní shromá dění budovatelů 

podzemní dráhy, na něm  Antonín Kapek a Zdeněk Zuska ocenili dosavadní úspěchy řády 

vyznamenáními. Dále Rudé právo zveřejnilo Dopis budovatelů metra soudruhu G. Husákovi a 

Dopis budovatelů metra soudruhu L. I. Bře něvovi. Ty vydala také Mladá fronta, ale pod 

jinými titulky. 

 O samotném zahájení informovalo Rudé právo 14. srpna, kdy titulní stranu otevřel 

článek Dílo bratrské spolupráce o průběhu zahajovacího ceremoniálu, dále zveřejnilo na 

první straně doslovné citace projevů z dne zahájení: Z projevu Gustava Husáka, Z projevu 

Michaila Lesečka a Z projevu Antonína Kapka. Poslední jmenovaný nijak nebyl označen 

uvozovkami jako citace, tak e se dal v některých pasá ích zaměnit s textem redakce. Stránku 

doplnila jedna fotografie z oficiálního zahajování, dal í tři ukázaly stanice metra s prvními 

cestujícími. 

                                                
78 lh. Generálka na metru. Rudé právo. 7. 8. 1978, roč. 34, č. 184, s. 1. 
79 HRUDKA, Lumír. Pra ské metro   druhá trasa na startu. Rudé právo. 9. 8. 1978, roč. 58, č. 186, s. 2. 
80 HRUDKA, Lumír. Dílo celé vlasti. Rudé právo. 11. 8. 1978, roč. 58, č. 188, s. 2. 
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  estnáctého srpna vy la reportá  Malá procházka metrem o první prohlídce nové 

trasy. Mezi vydanými články ve zkoumaném období tento článek vybočoval. Jako jediný toti  

popsal očima cestujícího jízdu na lince A:  Měl jsem dojem,  e v ichni kolem   a byly ty 

vozy naplněné do posledního místa   si vyjeli vlastně také na malou procházku metrem, také 

vystupovali na ka dé stanici a zase se vraceli, aby pokračovali dál. 81 

 O dva dny později přineslo Rudé právo na první straně článek U  milión cestujících. 

Krátký text ale obsahoval dal í tři, zcela jiné informace. Působil tak roztří těně a nepřehledně. 

Po perexu o miliónu přepravených cestujících článek upozornil na výpomoc zaměstnanců 

metra star ím a tělesně posti eným, informoval o kontraktu na 34 dal ích vagónů a dále o 

výstavě ve vestibulu stanice Náměstí Míru  S úsměvem jde v echno líp . Právě výtvarné 

stránce metra se Rudé právo také zabývalo, i kdy  pouze okrajově. Ve článku Výstavy v 

podzemí podalo objektivní zprávu o vizuální podobě trasy A. Umělecké pojetí nové linky 

popsal i krátký článek Výtvarné umění na trase IA. Fotografie zmíněných mří í a také obrázek 

kopie barokní sochy poutaly na jinak nenápadný článek. 

 Za celé zkoumané období se neobjevil ani jeden článek s praktickými radami nebo o 

změnách v dopravě, které nová linka měla přinést. Výjimkou byl pouze článek Proč ne jako v 

metru. Zabýval se ale předev ím autobusovou dopravou, konkrétně změnou v nastupování 

v emi dveřmi, nejen těmi předními. Jinak Rudé právo informovalo převá ně o přípravách 

před spu těním provozu a také zveřejňovalo projevy představitelů výstavby. 

5.2.4 Večerní Praha 
 Lokální deník se Večerní Praha stejně jako v předchozím zkoumaném ročníku 

věnovala zahájení provozu metra spí e prakticky z pohledu dopravní situace v Praze. Dva 

týdny před událostí a jeden týden se Večerní Praha o metru zmiňovala denně. Nejprve 

upozorňovala na spu tění trasy A (»Áčkem« u  za dvanáct dní, Devět dní, Do zahájení zbývají 

hodiny) a od 2. do 10. srpna představovala v ka dém vydání jednu ze stanic nové trasy A, a to 

i s detailním plánkem s navazujícími spoji. 

 Po slavnostním zahájení se Večerní Praha zabývala metrem publicisticky. Dvakrát 

přinesla rubriku Galerie nejlep ích z trasy I A se  ivotopisy zaslou ilých pracovníků, kteří se 

na nové lince podíleli. Nejprve se 15. srpna věnovala ve článku Vyznání dřevu i kovu 

in enýrovi Dobroslavu Hřebíčkovi, který sestavoval razící  títy, a o dva dny později textem 

Soupeři o geodetovi Václavu Hromasovi. 

                                                
81 KROPÁČ, Zdeněk. Malá procházka metrem. Rudé právo. 16. 8. 1978, roč. 58, č. 192, s. 1. 
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 Na stejné straně otiskl deník i takřka nesouvisející text o podzemní dráze  Leningradě 

  Metro pod Něvou. Neobjevily se v něm ale   ádné zmínky pochvaly a vyzdvihování práce 

Sovětů. Zabýval se výhradně jeho výstavbou a současnou podobou:  Něva, kterou bylo nutno 

podejít, je hodně  iroká, a proto některé tratě leningradského metra musely být ulo eny a  v 

 edesátimetrové hloubce...Dne ní tři linky leningradského metra měří celkem 56 kilometrů a 

mají 34 stanic. 82 

 Mezi informativně-praktickými zprávami se ale objevovaly i články, jejich  titulky a 

obsah připomíná Rudé právo či Mladou frontu. Zde pravděpodobně zasáhl Český úřad pro 

tisk a informace, aby Večerní Praha přinesla alespoň několik textů o nejvy  ích 

československých a sovětských představitelích:    K těmto článkům patří Velké dílo 

činorodého přátelství, Dílo přátelství či Dopis Leonida Bre něva budovatelům metra. 

Poslední jmenovaný byl oti těn jako kopie originálního dopisu v červeném rámečku, doplnil 

ho doslovný překlad. Tato podoba dopisu se v jiném deníku neobjevila. Tyto oficiální články 

doplnily podobně laděné komentáře, například Na e metro či sloupky v rubrice Ke dni pod 

názvy Jeden z významných a Lépe a rychleji. Událost pojaly jako důle itý akt pro 

socialistickou společnost:  Dílo, které nám ji  slou í, je bezesporu významným krokem k 

rodícímu se příkladnému socialistickému hlavnímu městu. 83  XIV. sjezd  na í strany Praze 

otevřel cestu, XV. sjezd ji potvrdil a ulo il řadu konkrétních úkolů. Jmenovitý úkol   postavit 

v Praze dvacet kilometrů metra   se zatím úspě ně plní. 84 Naproti tomu otiskl deník také 

názory odborníků i laiků na novou trasu bez zmínek o komunistické straně či sovětské pomoci 

pod titulky Na světové  pičce a Slova radosti i ocenění. 

 Večerní Praha často doplňovala články o metru obrazovým materiálem, nebo na něm 

dokonce stavěla celý příspěvek o podzemní dráze   například Srdcem nové trasy o stanici 

Můstek, K nejobdivovaněj ím stanicím o stanici Malostranská či S úsměvem jde v echno líp o 

výstavě ve vestibulu metra. Den před zahájením linky A přinesla Večerní Praha fotografickou 

dvoustranu Od zítřka Leninova-Náměstí Míru za 9:45 minuty, která obsahovala 12 fotografií s 

popisky. 

 Večerní Praha se vyjádřila k metru i v kulturní rubrice. Zveřejnila články Hračky v 

metru o výstavě hraček ve vestibulu stanice Muzeum, Metro   inspirace i výstavní síň o dvou 

výstavách inspirovaných výstavbou metra, Výtvarníci metru a Dílo velké rozsahem i krásou o 

                                                
82 RICHTER, Milan. Metro pod Něvou. Večerní Praha. 17. 8. 1978, roč. 24, č. 160, s. 5. 
83    [nesignováno] : Lépe a rychleji. Večerní Praha. 14. 8. 1978, roč. 24, č. 157, s. 1. 
84 LEMÁK, Jaroslav. Na e metro. Večerní Praha. 24. 8. 1978, roč. 24, č. 166, s. 2. 
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ře ení jednotlivých stanic či ji  zmíněnou fotografií S úsměvem jde v echno líp. V pátek 18. 

srpna shrnul deník tipy na tématické výlety textem Na metro trochu jinak. 

 

5.3 Rok 1985   zahájení provozu metra B 

 Linka B byla otevřena v sobotu 2. listopadu, deníky tedy o zahájení informovaly v 

pondělí poté. Mediální obraz události je zalo en na období od 21. října do 18. srpna. 

 

 

5.3.1 Lidová demokracie 

 V celém zkoumaném období převládaly v Lidové demokracii články informativního 

charakteru, které obvykle psali sami redaktoři. Zprávy z ČTK vyu ívala pro  prosovětsky 

laděné texty. Praktické pojetí události ukázal tento deník v krátké zprávě Metro nahradí vlaky 

o změnách v dopravě a také na článku Nejen metro mění tvář Prahy, v něm  popsal změny na 

povrchu země nad trasou B, stanici po stanici jako procházku Prahou se zastávkami u nových 

obchodů:  ...Po pě í trase od Obecního domu ulicí Na příkopě míříme k Můstku. Míjíme 

novou parfumerii Rosanu... 85  

 Poslední říjnový den v ak zveřejnily noviny článek odli ný od dvou předchozích   

Novou trasou metra u  za dva dny s podtitulkem  symbol čs.-sovětské spolupráce . 

Informoval o tiskové konferenci v Domě sovětské vědy a kultury v Praze, av ak pouze v 

první polovině textu a dále se zabýval přípravami souvisejícími s provozem linky B. 

 Den před slavnostním zahájením otiskla Lidová demokracie téměř celostránkový 

článek Metro otvírá dal í dveře. Referoval o očekávání cestujících, o komplikacích, kterým 

museli stavbaři čelit a o architektonickém ztvárnění jednotlivých stanic. Kreativně, poeticky a 

předev ím rozsáhle popsal, co mají Pra ané od linky B očekávat, a zamý lel se nad 

pomíjivým nad ením z nové trasy:  A tak dříve ne  stačí zev ednět, stojí za to alespoň na 

chvíli se zastavit a smeknout ne  začneme zase spěchat, aby nám neujel vlak; proto e Prahou 

                                                
85 ne . Nejen metro mění tvář Prahy. Lidová demokracie. 30. 10. 1985, roč. 41, č. 256, s. 4. 

Periodikum/období 2 týdny před 2. listopadu 2 týdny poté celkem
Lidová demokracie 5 2 9 16
Mladá fronta 2 3 3 8
Rudé právo 6 2 6 14
Večerní Praha 22 0 10 32
celkem 35 7 28 70
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se nese zpráva   dveře se otvírají. 86 Na stejné straně zveřejnil deník také článek z ČTK 

Sovětská pomoc metru o  15. zasedání zmocněnců československé a sovětské vlády pro 

kontrolu plnění mezivládní Dohody z 30. dubna 1970 o roz íření sovětské technické pomoci 

při výstavbě pra ského metra. 87 

 V den zahájení provozu trasy B otiskla Lidová demokracie jako titulní článek Nová 

trasa pra ského metra do provozu, opět pocházející z ČTK. Text v ak informoval o zasedání 

Vládní komise pro uvádění tras metra do provozu. Titulní strana novin je tě přinesla zprávu 

Stanice Pra ská   společné dílo o otevření nové stanice v Moskvě. 

 Čtvrtého listopadu se celá titulní strana   kromě několika krátkých zpráv   věnovala 

zahájení provozu. Otevřel ji článek Významný mezník v rozvoji Prahy, který předev ím 

vyjmenoval důle ité účastníky slavnostního aktu, dále citoval zápis Gustava Husáka do 

pamětní knihy a popsal první jízdu politiků.  Na závěr prohlídky předal tajemník sovětského 

výboru KSSS v Moskvě L. Borisov pra skému primátorovi F.  tafovi symbolický klíč od 

stanice Moskevská. 88 

 Stejně jako v minulých letech otiskly noviny citaci Z projevu Antonína Kapka, který 

zdůrazňuje organizaci práci, budování Prahy a československo-sovětskou spolupráci. Proslov 

končí výzvou v ech komunistů:  Slibme generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ a prezidentu 

ČSSR G. Husákovi,  e přivítáme XVII. sjezd strany v Praze v čisté a krásné, se splněnými 

úkoly i s odhodláním uskutečnit v echny sjezdové závěry a úkoly osmé pětiletky. 89 Citaci 

projevu také přinesl článek Z vystoupení Veniamina Dym ice, náměstka předsedy rady, který 

poděkoval československému lidu, nastínil vize Sovětského svazu a vyzdvihl významnost 

jeho role pro Československo. 

 První stranu je tě doplnila v rubrice LIDÉ-VĚCI-UDÁLOSTI reportá  Premiéra s 

potleskem, která popisuje první den na nové lince. Kromě pokračování článků z titulní strany 

zveřejnily noviny na třetí straně je tě článek z ČTK Pra ský víkend ve znamení metra. Ten 

shrnul první dny na nové trase a její vytí enost cestujícími. 

 Téma nové linky bylo zřejmě pro čtenáře atraktivní, objevovaly se ale i články, jejich  

texty neodpovídaly titulkům o podzemní dráze. Článek  Divadélko u metra se zabývá 

amatérským loutkovým divadlem či text Dvěma trasami metra do historie Prahy ve 

skutečnosti pojednával o znovuotevření Muzea hlavního města (ačkoliv stanice Muzeum je na 

linkách A a C). 
                                                
86 HORÁČKOVÁ, Rut. Metro otvírá dal í dveře. Lidová demokracie. 1. 11. 1985, roč. 41, č. 257, s. 3. 
87 čtk. Sovětská pomoc metru. Lidová demokracie. 1. 11. 1985, roč. 41, č. 257, s. 3. 
88 ro. Významný mezník v rozvoji Prahy. Lidová demokracie. 4. 11. 1985, roč. 41, č. 260, s. 3. 
89 [nesignováno] : Z projevu Antonína Kapka. Lidová demokracie. 4. 11. 1985, roč. 41, č. 260, s. 3. 
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 Poslední zmínka o metru se ve zkoumaném období objevila 18. listopadu. Zpráva z 

ČTK Stanice Moskevská vede shrnula počty cestujících a celkovou vytí enost v ech linek 

metra:  Trasa A obslou í 423 000, B1 297 000 a C 482 000 pasa érů za den...Nejvíce jich 

vstupuje do stanice Moskevská, jí  projde za den 60 000 lidí... 90 

5.3.2 Mladá fronta 

 Mladá fronta uchopila zahájení provozu metra v roce 1985 více u ivatelsky jako 

lokální, nikoliv celostátní médium. Přinesla toti  poměrně malé mno ství článků, ale zato je 

velmi rozsáhle a detailně rozpracovala. 

 Jako první text věnovaný metru se ve zkoumaném období objevil článek Sedmá na 

béčku   Smíchovské nádra í. V něm redaktorka Bohuslava Lhotková popsala vzhled této 

zastávky:  Stanice jako jediná na trase byla hloubená. Nástupi tě je tedy bez sloupů a působí 

velice lehce a vzdu ně. 91 Text ale působil jako pokračování série článků o jednotlivých 

stanicích, i vzhledem k nadpisu  Představujeme stanice nové trasy pra ského metra 92. V 

předchozích vydáních Mladé fronty v ak  ádná jiná stanice představena nebyla. 

 Den před slavnostním zahájením zveřejnily noviny článek Dvě ve dvou městech, který 

se věnoval stanici Moskevská v Praze a stanici Pra ská v Moskvě. V první části textu otiskla 

Mladá fronta vzpomínky hlavního stavbyvedoucího stanice Moskevská Milana Lece na 

spolupráci s mladými, sovětskými pomocníky. Pod druhým podtitulkem Pra ská se text 

věnoval výhradně samotné stanici, která byla uvedena do provozu dvanáct dní předem, a 

jejímu architektonickému ře ení. Nové stanici Pra ská se věnovaly noviny i v den zahájení 

provozu článkem od zpravodaje Mladé fronty Lubomíra Stančeka Červené M v Čertanovu, 

který pokračuje i na páté straně se dvěmi fotografiemi ze zahájení provozu. 

 V den zahájení se v ak titulní článek Významný den v  ivotě Prahy zabýval 45. 

zasedáním Vládní komise pro uvádění tras metra do provozu, podobně jako Lidová 

demokracie. Některé odstavce se zcela shodovaly, například:  Na základě předlo ených 

dokladů konstatovali členové Vládní komise úspě né splnění v ech podmínek, stanovených 

pro provoz této trasy. Provoz s cestujícími bude proto dnes zahájen. 93 Lidová demokracie 

uvádí jako autora ČTK, Mladá fronta ale ponechává článek nepodepsaný a věnovala se více 

předání státních vyznamenání. 

                                                
90 čtk. Stanice Moskevská vede. Lidová demokracie. 18. 11. 1985, roč. 41, č. 272, s. 2.  
91 LHOTKOVÁ, Bohuslava. Sedmá na béčku   Smíchovské nádra í. Mladá fronta. 25. 10. 1985, roč. 41, č. 

252, s. 3. 
92 tamté  
93   [nesignováno] : Významný den v  ivotě Prahy., Mladá fronta. 2. 11. 1985, roč. 41, č. 259, s. 1. 
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 Dále v sekci MINUTY NA EHO ČASU otiskla Mladá fronta krátký informativní text 

Nové metro s fotografií vagónu a také s obrázkem od pětileté holčičky. Text se stručně 

věnoval kresbě a počátku provozu pro cestující a je tě upozornil na změny ve vlakové 

dopravě. Třetí strana přinesla podrobný plán pra ské dopravy včetně tramvajových spojů 

vedoucích ze stanic metra. Ve vedlej ím článku Den D na trase B se noviny střídavě zabývaly 

významnou sovětskou pomocí ( Bez pomoci sovětských odborníků by stavba v tomto termínu 

a kvalitě byla tě ko myslitelná. 94) a vzpomínkami na pracovníky na lince B, s nimi  při la 

redaktorka do styku ( Vidím je před sebou: Věčně usměvavou ing. arch. Radu Staňkovou, 

autorku architektonického ztvárnění stanice Národní třída...Hlavního stavbyvedoucího na 

stanici Moskevská Milana Lece... 95). 

 V následujícím vydání zveřejnila Mladá fronta článek Drahokam v náhrdelníku města, 

a to na celé první i druhé straně. O rozsáhlosti textu svědčí i jeho členitost   pro lep í 

přehlednost byl rozdělen pod deset mezititulků. Nejprve redaktorka popsala novou pě í zónu 

v ulici Na příkopě, po ní  se procházela s Antonínem Kapkem, a navázala na příchod Gustava 

Husáka..Dále přepsala reakce prvních chodců po pě í zóně, střídavě citovala a parafrázovala 

projevy Antonína Kapka a Veniamina Dym ice na Náměstí republiky. Poté připomněla v pěti 

bodech významná data v budování nové trasy a popsala první jízdu Gustava Husáka   

delegace se zastavila na stanici Moskevská, kde ji uvítal Otakar Ferfecký se sovětskými 

stavbaři.  Symbolický klíč od této stanice přebírá pra ský primátor F.  tafa. 96 Zmínila se 

také o stanicí Pra ská v Moskvě a přinesla dojmy Rady Staňkové, která stála za 

architektonickým ře ením Národní třídy. 

 V celém článku se mísily prvky reportá e, rozhovoru a popisu. Rozsáhle v ak 

informoval o ve kerém dění, av ak zcela odli ně od Lidové demokracie a Rudého práva. Text 

se a  na konci zmínil SSSR:  Koncem minulého týdne Praha omládla. Tisíce  ikovných rukou 

odlehčily jejímu srdci. Dýchá volněji. Díky nové, krásné pě í zóna a dal í trase metra   

jednoho ze symbolů československo-sovětské spolupráce. 97 Článek doplnily dvě velké 

fotografie na titulní straně, pět malých ve vrchní části stránky (v ech sedm ze slavnostního 

zahájení) a dále na straně druhé otiskly noviny je tě jednu velkou fotografii ze stanice nové 

trasy. 

                                                
94 LHOTKOVÁ, Bohuslava. Den D na trase B. Mladá fronta. 2. 11. 1985, roč. 41, č. 259, s. 3. 
95 tamté  
96 LHOTKOVÁ, B., PROKE OVÁ, M., JUZEK, Z. Drahokam v náhrdelníku města, Mladá fronta. 4. 11. 1985, 

roč. 41, č. 260, s. 2. 
97 tamté  
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 O několik dní později se Mladá fronta k tématu metra vrací s rozhovorem Béčko pod 

drobnohledem. V něm Ing. Rudolf Medo, ředitel Dopravního podniku   Metro, popsal 

vytí enost nové trasy a jejích stanic:  Proti na emu předpokladu 'zklamal' Můstek. Ukázalo se 

toti ,  e cestující   a je jich o plnou třetinu víc   raději volí vstup Národní třídou...Nejtě  í je 

zvládnout MHD v Praze na povrchu i pod ním právě ráno. 98   

 Jako poslední text věnovaný metru zveřejnil deník Černý pátek v metru, opět se 

jednalo o rozhovor s Rudolfem Medou. Mladá fronta tu jako jediná informovala o neúspě ích 

metra (jednalo se ale o linku A, nikoliv novou trasu B). Patnáctého listopadu toti  na stanici 

 elivského hořelo, po ár na hodinu a půl zastavil provoz na lince A. Rudolf Meda v interview 

rozvedl důvody po áru a jak Dopravní podnik ře il náhradní dopravu. Mladá fronta se pustila 

i do kritiky a připomnělo,  e i trasa B má své nedostatky:  V imli jsme si několika 

nepřesností v informačním systému, které by mohly vyústit i v nepříjemné nehody...Proč 

orientační tabule nevyvádí cestující nekolizním východem k Obecnímu domu? 99 

5.3.3 Rudé právo 
 Rudé právo začalo referovat o nové lince B 21. října rozhovorem Metro míří do dal í 

pětiletky. V něm Bořivoj Kačena, ředitel Dopravního podniku   Investoru dopravních staveb, 

zodpověděl tři otázky týkající se budoucích výstavb   tedy plánů na prodlou ení v ech 

dosavadních tras. Na stejné straně otiskly noviny fotografii stanici Moskevská a montá  

turniketu. Na rozdíl od rozhovoru ve spodní části stránky byly ale zalomeny v její horní části. 

O den později přineslo Rudé právo na titulní straně krátkou zprávu Stanice Pra ská: Zku ební 

provoz o dokončovaných přípravách nové moskevské stanice. 
 Poprvé během zkoumaných let 1974, 1978 a 1985 se objevila reportá , která 

pojednávala ryze o první zku ební jízdě z pohledu reportéra. Generálka nijak nerozebírala 

práci budovatelů nebo sovětskou pomoc:  Trochu nás při jízdě překvapilo,  e vlastně na nové 

trati je jen málo rovných úseků. Od stanice Národní do stanice Karlovo náměstí jsme 

projí děli vět inou oblouky a povlovnými zatáčkami. 100 Ke článku se vázala také fotografie z 

ulice Národní, kde se dokončovaly úpravy na stanici Můstek. Dále o nové trase informovaly 

noviny 30. října textem Podzemní město M, v něm  popsaly jednotlivé stanice metra B. Mezi 

informacemi o ře ení zastávek  se objevila i zmínka o spolupráci Sovětů:  Jevgenij Martynov, 

vedoucí internacionální brigády, ocenil: 'Vytvořili jsme společně trvalý památník přátelství, 

                                                
98 sl. Béčko pod drobnohledem. Mladá fronta. 13. 11. 1985, roč. 41, č. 268, s. 2. 
99 sl. Černý pátek v metru. Mladá fronta. 16. 11. 1985, roč. 41, č. 271, s. 7. 
100 HRUDKA, Lumír. Generálka. Rudé právo. 28. 10. 1985, roč. 66, č. 254, s. 2. 
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dru by Moskvy s Prahou. Odjedeme s pocity,  e činorodá spolupráce nekončí, ale pokračuje'. 

Moskevská překvapí i rozsáhlými úpravami okolí... 101 

 Poslední říjnový den přineslo Rudé právo článek Třetí trasa připravena, v něm  zcela 

poprvé zveřejnila praktické informace u itečné pro budoucí cestující   například o návaznosti 

linek nadzemní dopravy či v kterých ulicích mají přednost tramvaje. Dále článek upozornil na 

sobotní zahájení provozu. Prvního listopadu se v ak noviny vrací k prosovětskému stylu s 

textem Sovětská technika pro metro, který pojednával o  prohloubení spolupráce  na jednání 

hlavních představitelů budování pra ského metra. Podle dohody se SSSR zavazovalo k 

dovezení dal ích 38 vagónů a techniky. Ve článku se ale objevila jedna chybná informace   

jednání proběhlo ve čtvrtek, jak i deník uvádí. Av ak dále v textu se objevilo,  e se tak stalo 

 v předvečer otevření nové trasy , co  by znamenalo večer, kdy u  byly noviny na stáncích. 

 V den zahájení provozu, v sobotu 2. listopadu, vy el na titulní straně článek Dílo celé 

na í vlasti. Informoval o průběhu otevření nové trasy a dále o slavnostním shromá dění 

budovatelů metra, které se uskutečnilo v pátek odpoledne a na něm  byla předána ocenění z 

rukou hlavních představitelů výstavby:  Odpoledne budou stanice volně přístupné, av ak bez 

mo nosti přestupů na trasy A či C...Primátor hlavního města Prahy Franti ek  tafa ocenil 

význam nové trasy pro celou pra askou dopravu. Metro bude dělat nav dy čest na im a 

sovětským dělníkům, technikům, projektantům, výtvarníkům, v em, kdo se dosud podíleli   

prohlásil. 102 Kromě tohoto článku vy el na stejné straně i krátký text Stanice Pra ská v 

Moskvě u  zahájila o otevření nové stanice v hlavním městě Sovětského svazu. 

 Na třetí straně přineslo Rudé právo rozhovor s vládním zmocněncem pro výstavbu 

metra Otakarem Ferfeckým a s náměstkem Bohumilem Moravcem pod titulkem Metro včera, 

dnes a zítra. V rozhovoru oba vzpomínaly na v echna budování metra, která do této doby 

proběhla, dále se rozhovořily o pomyslném trojúhelníků přestupních stanic či dal ích plánech 

ve výstavbě. Objevila se tu i zmínka o trase vedoucí na jih Prahy, která se v současnosti 

skutečně plánuje. V roce 1985 tuto my lenku ale Otakar Ferfecký zavrhl:  Svého času se 

objevovaly návrhy zřídit do uvedeného směru odbočku ze stanice Budějovická. Ale 

zahraniční zku enosti ukazují  e taková 'větev' sni uje a  o dvacet procent výkonnost tratě. 

Ka dý, kdo dnes na ΄céčku΄ vidí provoz ve  pičce, musí pochopit,  e si to nemů eme 

dovolit. 103 Spolu s fotografiemi obou představitelů otiskl deník také plán metra.  

                                                
101 HRUDKA, Lumír. Podzemní město M. Rudé právo. 30. 10. 1985, roč. 66, č. 256, s. 2. 
102 HRUDKA, Lumír. Dílo celé na í vlasti. Rudé právo. 2. 11. 1985, roč. 66, č. 259, s. 1. 
103 HAVLÍČEK, Vítězslav. Metro, včera, dnes a zítra. Rudé právo. 2. 11. 1985, roč. 66, č. 259, s. 3. 
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 Čtvrtého listopadu zveřejnilo Rudé právo na titulní straně bohatý obrazový materiál   

pět fotografií ze slavnostního zahájení. Paradoxně se ani na jedné z nich neobjevil obrázek 

metra nebo souprav vagónů, ale nejvy  ích státních představitelů při procházce po nově 

otevřené pě í zóně. Tu popsal právě titulní článek Velkolepé dílo na í socialistické výstavby, 

který nejprve vyjmenoval významné účastníky a poté se věnoval slavnostnímu zahájení. 

Zmínky o KSČ a sovětské pomoci se objevovaly pouze v citacích Gustava Husáka. 

 První stranu Rudého práva ze 4. listopadu je tě doplnilo zamy lením Srdce stově até. 

Vyzdvihlo krásu Prahy v souvislosti s novou linkou metra:  Nic neubírá těm místům na 

přede lé kráse. Naopak ji zvy uje, zdůrazňuje a násobí. Je to dílo velkolepé, důstojné moderní 

společnosti... 104 Stejné vydání pak je tě otisklo doslovnou citaci Z projevu soudruha 

Antonína Kapka a Z projevu soudruha Veniamina Dym ice, které v den otiskla doslovně také 

Lidová demokracie (druhá citace v ak měla odli ný titulek). 

 Dal í den přinesl deník reakci na zahájení provozu krátkou reportá í Start se vydařil o 

prvním dni na nové trase. Naposledy se o metru zmínila poznámka Chybějící ohleduplnost z 

12. listopadu, která se věnovala spí e ale chování cestujících ne  zahájení nové linky. 

 Celkově se dá říct,  e Rudé právo v tomto období přineslo několik praktických článků, 

které se v letech 1974 a 1978 neobjevily. 

5.3.4 Večerní Praha 

 Nejpodobněji zpracovalo zahájení linky B v roce 1985 lokální periodikum Večerní 

Praha. U  předem bohatě informovalo o výstavbě, zejména článkem HALÓ, CO NOVÉHO V 

CENTRU105. V něm zveřejnil otázky z telefonické besedy, kterou deník uspořádal 9. října a 

během ní  odpovídali lidé stojící za výstavbou nové linky na dotazy čtenářů:  Bude i nadále 

platit bezplatná přeprava osob nad 70 let ve v ech dopravních prostředcích povrchové MHD i 

nové trase metra?   Ing. K. Tuček z Prahy 3 a dal í   Ano. Zadarmo budou jezdit i 

mimopra  tí občané nad 70 let. Musí se v ak stejně jako Pra ané v případě kontroly prokázat 

občanským průkazem. 106 Jednotlivé dotazy redaktorky roztřídily tematicky. Část Pra an-

chodec pojednávala o pě í zóně, Pra an-cestující o dopravě, Pra an-zákazník o mo nostech 

nákupů a část Pra an-v etečka se věnovala ostatním dotazům. 

 Metru se Večerní Praha věnovala dlouhodobě v opakujících se rubrikách. Ve 

zkoumaném období se  estkrát objevil článek Co přinese  béčko  pra ské MHD. Zabýval se 

                                                
104 KROPÁČ, Zdeněk. Srdce stově até. Rudé právo. 4. 11. 1985, roč. 66, č. 260, s. 1. 
105 Příloha č. 4 
106 VAVŘÍKOVÁ, Miroslava, STIBOROVA, Stanislava. Haló, co nového v centru. Večerní Praha. 21. 10. 

1985, roč. 31, č. 206, s. 4. 
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změnami pra ské dopravy po zavedení nové trasy, nejčastěji na tramvajových linkách, a to 

texty Od jedničky k  estadvacítce, Nádra í se dvěma linkami,  est linek k metru, Tramvaje 

zamíří jinam a Jak pojedeme v noci. 

 Dal í seriál Večerní Prahy   Nasbíráno v metrech   informoval od 22. do 29. listopadu 

o podzemních drahách v jiných částech světa. Seriál v dy obsahoval několik bodů a 

pojednával konkrétně o metru v Leningradě, Novosibirsku, dále o linkách v zemích 

sousedících se ČSSR, o metru na americkém kontinentu a ve východní a ji ní Asii: 

 Nejnověj í metro asijského kontinentu   bez podzemních drah asijské části SSSR   má od 

podzimu roku 1984 indická Kalkata. 107 

 O finálních pracích se Večerní Praha vyjádřila ve článku Rekord pra ského podzemí, 

který z poloviny tvoří citace montérů a vedoucích. Během zkoumaného období se zmínila 

mimo jiné i o neúspě ích metra (netýkaly se v ak nové linky). Nejprve otiskla 28. října v 

zahraniční rubrice krátkou zprávu od ČTK Metro v plamenech o po áru podzemní linky v 

Mexico City a dále 15. listopadu Áčko nejezdilo o dvouhodinovém výpadku na trase A. 

Příčinou byl také po ár. 

 Večerní Praha opět doplňovala články fotografiemi, dvakrát otiskla pouze fotografii s 

popiskem   Stanice Sokolovská a Kři ovatka Anděl včera a dnes. 

 Deník se zabýval okrajově také pě í zónou, souvislost s metrem se objevila v textech 

věnovaným nákupním mo nostem na nové lince   například Stanice Moskevská   

vystupovat!, Za minutku na Moskevskou či Z metra pě ky na nákupy:  V Jungmannově ulice 

se zaskví novotou  vadlenka, prodejna a opravna hodin Soluny, prodejna uzenin, provozovna 

Ko edělného podniku a podstatně své slu by roz íří o úsek občerstvení dietní prodejna. 108 

 Poslední říjnový den avizovala Večerní Praha otevření nové linky metra krátkou 

zprávou U  za dva dny. Poté se změnil přístup deníku a začaly se objevovat prosovětsky 

laděné články. Ve stejném vydání se deník věnoval metru fejetonem Dočkali jsme se! o 

nepříjemných omezeních během stavby trasy B a článkem Malý kousek Moskvy. Ten se 

skládal z citací čtyř Sovětů, kteří se podíleli na stavbě stanice Moskevská   stavbyvedoucího 

Michaila Ďomina, architekta a projektanta Vladimira Jefimova, kameníka a obkladače Jurije 

Korotkina a brigadýra okladačů Jevgenije Martynova.  

 Prvního listopadu se deník věnoval lince B na titulní straně. Článkem Do třetice pod 

městem shrnul fakta o dopravě novou trasou a připomněl slavnostní zahájení konající se 

následující den, drobněj ím textem Pocty nejlep ím pak stručně informoval o ocenění 

                                                
107 kři. Nasbíráno v metrech. Večerní Praha. 29. 10. 1985, roč. 31, č. 212, s. 5. 
108 ava. Z metra pě ky na nákupy. Večerní Praha. 31. 10. 1985, roč. 31, č. 214, s. 1. 



37 

 

stavitelů, které se mělo první listopadový den uskutečnit. Stranu doplnil sloupek Spolupráce, 

který jako první článek ve zkoumaném období vyzdvihl československo-sovětské přátelství: 

 ...Spolupráce neformální, soudru ské, která nehledá jednostranný prospěch, ale u itek oběma 

stranám...Přátelství tu podtrhuje  stranice Moskevská, vlastně malý kousek sovětského 

hlavního města přenesený s citem a láskou do srdce Prahy. 109 

 V den zahájení se ve v ech článcích objevil budovatelský a spojenecký nádech, na 

rozdíl od zpráv z počátku zkoumaného období. Opět na titulní straně informoval deník o 

metru dvěma fotografiemi a článkem Dílo století popisující průběh slavnostního zahájení, 

dále krátkým textem Hosté z Moskvy o sovětské delegaci a Pra ská v provozu o nové stanici v 

hlavním městě SSSR. 

 V pondělí 4. listopadu přinesla Večerní Praha článek Klenot zlaté Prahy, který tvoří 

předev ím fotografie ze slavnostního zahájení. Na nich jsou zobrazeni předev ím straničtí 

představitelé:  Soudruh Gustáv Husák a dal í hosté si prohlédli celou novou trasu a ocenili i 

pro nás netradiční pojetí stanice Moskevská, ztvárněná sovětskými architekty a 

projektanty. 110 

 

5.4 Rok 1990   porevoluční zpracování 

Budovatelský nádech, který se objevoval ve v ech předchozích ročnících, v tomto roce 

z novin pochopitelně naprosto vymizel. O prodlou ení linky A informují deníky velmi krátce 

a ve srovnání s ostatními roky nejméně. 

 

 

 Na rozdíl od předchozích zkoumaných období nevznikla v roce 1990  ádná nová linka 

metra, ale ji  existující trasy byly prodlou eny. Z tohoto důvodu nebudilo otevření stanice 

Skalka takovou mediální pozornost, která provázela předchozí zkoumaná období. Nezájem 

médií o tuto tématiku se v ak dal předpokládat. Z hlediska celostátního periodika nemá tato 

                                                
109 [nesignováno] : Spolupráce. Večerní Praha. 1. 11. 1985, roč. 31, č. 215, s. 1. 
110 STIBOROVÁ, Stanislava. Klenot zlaté Prahy. Večerní Praha. 4. 11. 1985, roč. 31, č. 216, s. 5. 

Periodikum/období 2 týdny před 4. července 2 týdny poté celkem
Lidová demokracie 1 0 0 1
Mladá fronta 0 1 0 1
Rudé právo 1 0 0 1
Večerní Praha 7 1 2 6
celkem 9 2 2 8
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zpráva velký význam   trasa byla prodlou ena pouze o jednu stanici. Aktivněji pojala událost 

lokální Večerní Praha jako místní, aktuální zprávu.  

Dal ím, neméně podstatným důvodem je bezpochyby porevoluční doba. Několik 

měsíců po převratu noviny informovaly předev ím o důle itých politických zále itostech, 

jednáních a změnách. Nekonala se ani  ádná velkolepá slavnostní otevření, jako tomu bylo v 

předchozích zkoumaných letech. Zpráva o prodlou ení metra se vedle politických událostí 

jeví jako nedůle itá, proto se objevila v celostátních novinách jako doplňková, krátká 

informace nebo dokonce jen jako popisek pod fotografii. 

Metro bylo po celou dobu normalizace prezentováno jako stavba československo-

sovětského přátelství. Lze tedy proto předpokládat,  e rok po revoluci se média nechtěla 

vyjadřovat k pra ské podzemní dráze, proto e evokovala právě normalizační spojenectví se 

SSSR. 

 

Lidová demokracie 

 Den před zahájením provozu na prodlou ení lince zveřejnila Lidová demokracie 

článek Dal í metry na metru, který doplnila fotografií z vestibulu. Článek začíná klasicky 

informacemi o zahájení provozu a pokračuje popisem stanice. Dále přiná í zajímavost z 

výstavby stanice:  ...jako jediná byla budována za provozu. Neprojí děli zde sice cestující, ale 

jen prázdné vlaky mířící do hostivařského depa... 111. V poslední třetině popisuje článek 

výhody stanice pro nevidomé a invalidní občany. Kromě tohoto článku přinesla i 9. července 

krátký článek Budeme jezdit jinak, kde shrnuje změny v dopravě. 

 

Mladá fronta 

 Nejméně ze v ech zkoumaných deníků informovala o nové stanici Mladá fronta. Ve 

zkoumaném období nezveřejnila  ádný článek věnující se prodlou ení trasy A. Pouze krátce 

informovala o změnách v pra ské dopravě, které přinese nová stanice metra   a to a  na 

sedmé straně. Článek Změny v dopravě se v ak věnuje zejména novinkám v prázdninovém 

provozu. 

 

Rudé právo 

 Rudé právo přinesla 3. července na své druhé straně fotografii vestibulu a nástupi tě 

nové stanice Skalka. O události informovala popiskem pod fotografií:  Skalka je nová 

                                                
111  am. Dal í metry na metru. Lidová demokracie. 3. 7. 1990, roč. 39, č. 154, s. 1. 
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konečná stanice trasy A pra ského metra. Je bezbariérová, tedy i pro invalidní občany. Má 

také zvukové majáčky pro orientaci nevidomých. Stavbu zahájili pracovníci Metrostavu v 

roce 1985, provoz s cestujícími začne ve středu 4. července. Je to ji  37. stanice na 39,1 km 

trati metra v Praze. 112 Rudé právo tedy podává v echny podstatné informace stručně a 

nezaujatě. 

 

Večerní Praha 

 Večerní Praha na rozdíl od ostatních zkoumaných deníků nevy la od 5. do 8. července, 

i tak se ale věnovala tématu metra nejpodrobněji. Často se v ak zabývala jinými stanicemi ne  

právě nově otevřenou Skalkou   například Povezeme se o eskalátorech a bezbariérových 

přechodech na Václavském náměstí, Pod zemí výtahem o snadněj í dopravě tělesně 

posti ených na stanici Florenc a Chodov či  áby v metru, ve kterém deník kritizuje 

přetí enost metra v ranních  pičkách. Zmínil tu u  i trasu D:  Určitou úlevu by měla přinést 

trasa D mezi náměstím Míru a Zálesím, která odčerpá část dopravní zátě e z »céčka«. 113 

Zcela neodpovídací titulek Malostranská, přestupovat! překvapivě skrýval reportá  o domu v 

ulici Nerudova, který pou ívali Kurdové k útěku do SRN. 

 K samotné stanici Skalka se Večerní Praha konečně vyjádřila ve článku Stra nická 

pyramida. V něm deník upozornil na změny v dopravě, o kterých bude referovat následující 

týden.  Druhý den připomněl textem Skalka počítá, kdy se nová stanice otevře. Dal í týden 

přinesl slibovaný přehled dopravních změn článkem Skalka mění trasy. Den před otevřením 

vy el shrnující text Skalka u  od zítřka, zato 4. července otiskla Večerní Praha na titulní straně 

fotografii s popiskem. Pak u  se novou stanicí nezabývala. 

 

Závěr 
 Vliv politického re imu byl na příkladě pra ského metra patrný.  Totalitní re imy 

jakéhokoli typu trvají na tom,  e novináři se musí podřídit a přizpůsobit oficiální linii...Na 

rozdíl od liberálního přístupu, který staví novináře do role nestranných informátorů o 

událostech, autoritářský systém řadí novináře nekompromisně do systému ideologického 

řízení. 114 

                                                
112 fotografie s popiskem. Rudé právo. 3. 7. 1990, roč. 70, č. 154, s. 2. 
113 sts.  áby v metru. Večerní Praha. 19. 7. 1990, roč. 36, č. 138, s. 3. 
114 McNair, Brian. Sociologie  urnalistiky. Praha : Portál 2004, s. 87. 
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 Během normalizace byla zahájení v ech tří linek metra prezentována v médiích 

předev ím jako stavby československo-sovětské spolupráce či přátelství. Tyto termíny byly v 

souvislosti s metrem často zmiňovány a vyzdvihovány. Symbolicky je podpořila i dvě data, 

která byla vybrána pro zahájení provozu jednotlivých tras. V roce 1974 metro poprvé vyjelo v 

Den osvobození Sovětskou armádou, tedy 9. května, kdy se oslavovaly Dny dru by Praha - 

Moskva. Při zprovoznění linky A v listopadu 1978 pak bylo zdůrazněno 60. výročí 

Únorového vítězství. 

 Vzhledem ke skutečnosti,  e SSSR se významně podílel na výstavbách metra, nelze 

mu upřít jeho podíl a pochopitelně byl ve článcích zmiňován. Nicméně jeho vliv na budování 

podzemní dráhy byl akcentován velmi často, předev ím ve vydáních v den zahájení a v 

následujících vydáních. Pravděpodobně byla cenzurním úřadem vydána opatření a nařízení, 

jaké informace měly články o zahájení provozu metra obsahovat. 

 V normalizačních letech se články o slavnostním zahájení sobě velmi podobaly   v dy 

obsahovaly informace o zastoupení stranických činitelů a o průběhu akce.  Naprosto 

identické články pak otiskly deníky v doslovných citacích důle itých stranických 

představitelů (Z projevu Antonína Kapka nebo Dopis budovatelů metra soudruhu L. I. 

Bře něvovi). Objevovaly se také podobné titulky, například Rudé právo zveřejnilo v roce 

1978 text Dílo na í vlasti, v roce 1985 otisklo Dílo celé na í vlasti, pod kterým je podepsán 

stejný redaktor Lumír Hrudka. Nebo Lidová demokracie v roce 1978 otiskla  Metro   stavba 

čs.-sovětské spolupráce 3.srpna i 11. srpna. 

 První dva roky zpracovávaly deníky zahájení metra stejným způsobem   u Rudého 

práva a Mladé fronty převa ovaly zprávy o pokroku ve výstavbě a o slavnostním zahájení  

místo praktických textů, které častěji zveřejňovala Lidová demokracie a Večerní Praha. Právě 

Večerní Praha vynikla zejména podrobnými informacemi o změnách v dopravě. S blí ícím se 

slavnostním ceremoniálem je v ak vystřídaly o představitelích KSČ a o pomoci Sovětského 

svazu při výstavbě. Články v ech periodik byly ve dnech zahájení provozu téměř identické.  

 Očekávání,  e mno ství článků bude postupně klesat, se potvrdilo pouze částečně. 

Nejvíce textů o nové lince metra bylo zveřejněno v roce 1978, tedy ve druhém zkoumaném 

období, pak začal počet klesat. Dále se ukázalo,  e Večerní Praha jako regionální periodikum 

skutečně informovalo čtenáře podrobněji a praktičtěji ne  celostátní média. 

 Ve zkoumaných letech vyu ívaly celostátní deníky slu by ČTK   nejčastěji pak Rudé 

právo a Mladá fronta. Lidová demokracie přebírala z této agentury vět inou texty oficiálního 

charakteru, Večerní Praha nevyu ila agenturní zpravodajství vůbec.  
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Fotografické zobrazení vět ina novin nepodcenila. Mnoho obrázků metra přinesla 

Večerní Praha, Rudé právo se zaměřilo spí e na fotografie ze slavnostního zahájení. Mladá 

fronta obecně vsadila na vizuální prvky (přinesla například společenskou hru), naopak Lidová 

demokracie se události věnovala po obrazové stránce minimálně. 

 Při pracování s prameny se objevily dvě nejasnosti ohledně dat zahájení. Ačkoliv 

deníky vycházely ka dý v ední den a v sobotu (kromě Večerní Prahy), ve čtvrtek 9. května 

1974 noviny nevy ly kvůli státnímu svátku. Dal í vydání, v něm  referovala média o zahájení 

provozu metra, vy la a  v neděli 12. května. V dostupných publikacích a pramenech nebylo 

mo né dohledat, proč se tak stalo. Jasněj í situace nastala po 4. červenci 1990, kdy bylo metro 

A prodlou eno. Dal í noviny vy ly a  9. července    následovaly toti  dva státní svátky a 

víkend. 

 

 Poslední zkoumaný ročník nabídl velmi málo článků, celkem sedm ve v ech 

zkoumaných denících. Média se události věnovala pravděpodobně z několika důvodů: 

· Byla pouze prodlou ena linka (a to jen o jednu stanici), nevznikla  ádná nová. 

· V den události se nekonalo  ádné slavnostní zahájení. Navíc 4. července nebyla 

sobota, ani státní svátek, jako tomu bylo v předchozích letech, ale pracovní den. 

· Periodika nechtěla prezentovat událost po revoluci, proto e metro bylo stále 

symbolem československo-sovětské spolupráce. 

 

 Obecně se dá říct,  e po revoluci noviny nijak výrazně nepozměnily tvorbu titulků 

nebo grafiku. Změnilo se pochopitelně v rámci historickému kontextu podání a obsah. To by 

bylo ale lépe dokazatelné na vět ím mno ství článků, které by pak nabídly relevantní obraz. 

 Po grafické stránce byla zkoumaná periodika, zejména celostátní deníky, velmi 

nepřehledné. Velké články tvoří mnoho sloupců, které často nejsou zalomeny do pravidelného 

tvaru, navíc příli  mnoho článků poutaných na hlavní straně s odkazováním na pokračování 

uvnitř noviny. Tyto faktory značně znemo ňují rychlou a snadnou orientaci v textu. Nejlep í 

úpravu měla Lidová demokracie, naopak nejhůře se čtenář orientoval v Rudém právu. 

 

 Metro bylo prezentováno v médiích prakticky i ideově. Během 26 let nepodávala 

periodika událost stejným způsobem, ale podřídila texty politickým podmínkám. Na příkladu 

metra se prokázalo,  e v letech 1974 a 1978 panovala silná kontrola nad médii. V polovině 80. 

let přizpůsobily deníky čtenářům a upozadily technické a politické souvislosti. Texty 

zveřejněné v roce 1990 prakticky zhodnotily otevření nové stanice, kvůli jejich počtu v ak 
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nebylo mo né je relevantně zhodnotit a porovnat s předchozími lety. S otevřením nové linky 

D budeme moct lépe posoudit obraz metra v moderní, porevoluční době a porovnat 

zpracování události periodiky. 
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Summary 
This bachelor thesis deals with Prague underground in the contemporary press. First 

the thesis focuses on history of the underground in Czechoslovakia and then on the political 

context which influenced the media view. The role of the Communist Party and the Soviet 

Union was accentuated in media during normalization. The Soviet Union participated in 

building-up and was presented as a specialist and main helper. 

The Communist Party took occasion to emphasize importance of Czechoslovakia-

Soviet relationship. Therefore the media often mentioned  Czechoslovakian-Soviet 

friendship  or  Czechoslovakian-Soviet brotherhood . These terms were published especially 

during the days when the underground lines were opened   9th May 1974, 12th August 1978 

and 2nd November 1985. 

After characterizing surveyed newspapers the media images deals with Lidová 

demokracie, Mladá fronta, Rudé právo a Večerní Praha. Generally every newspaper produced 

its own content but the articles during the openings were almost identical in all of surveyed 

newspapers. But a few differences were noticeable. 

Rudé právo, the main daily paper of the Communist party, attended event primarily as 

a political occasion. First it dealt with technical connections and then with important party 

representatives who joined the ceremonial. 

Mladá fronta presented the event similarly but added visual components. Lidová 

demokracie did not offer many pictures and its texts were focused on reporting and graphics 

lucidity. The last daily paper, a regional Večerní Praha, published the most articles and 

presented underground in a context of city transport. 

 

The premise of decreasing number of published articles wasn´t verified. The most 

articles were published in 1978, then in 1974 and in 1985. The less articles appeared in 1990. 

Probably it was caused of new political situation and unimportance of prolonged line A. 
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Jakpak dlouho. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 3. 

PLECITÝ, V. Od zahájení ranního provozu 9. května platí nový tarifní systém. 7. 5. 1974, 

roč. 20, č. 88, s. 8. 

PLECITÝ, V. Přeprava dětských kočárků. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 8. 

PLECITÝ, V. Předprodej jízdenek. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 9. 

PLECITÝ, V. Platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu při přeru ení dopravy. 7. 5. 1974, roč. 

20, č. 88, s. 9. 

PLECITÝ, V. Tarifní výjimky platné pro třílinkové předplatní jízdenky. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 

88, s. 9. 

PLECITÝ, V. Naposledy starou tramvají. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 9. 

PLECITÝ, V. Přehled změn. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 9. 

PLECITÝ, V. Od 9. května nové linkové vedení. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 9. 

PLECITÝ, V. Přeprava osob invalidních a tělesně posti ených. 7. 5. 1974, roč. 20, č. 88, s. 9. 

vh. Pra ské metro zahajuje. 8. 5. 1974, roč. 20, č. 89, s. 5. 

tr. Praha má metro. 12. 5. 1974, roč. 20, č. 90, s. 1-2. 

TAUBER, Ota. Dal í sovětská pomoc metru. 13. 5. 1974, roč. 20, č. 91, s. 1. 

tr. Jak se vám líbí metro. 13. 5. 1974, roč. 20, č. 91, s. 1-3. 

dop. Hosté na metru. 13. 5. 1974, roč. 20, č. 91, s. 2. 

LINHART, J. Kapitán pod zemí aneb jak se dělá ma infíra. 13. 5. 1974, roč. 20, č. 91, s. 5. 

TAUBER, Ota. Exploze uvolnila cestu. 14. 5. 1974, roč. 20, č. 92, s. 1-2. 

dop. Pra ané si zvykají. 14. 5. 1974, roč. 20, č. 92, s. 3. 

tr. Otazníky k metru. 14. 5. 1974, roč. 20, č. 92, s. 3. 

dop. A jede se dál. 15. 5. 1974, roč. 20, č. 93, s. 1-2. 

vp. Otazníky k metru. 15. 5. 1974, roč. 20, č. 93, s. 3. 

Poděkování patří Pra anům. 17. 5. 1974, roč. 20, č. 95, s. 3. 

is. V metru mů eme i nakupovat. 22. 5. 1974, roč. 20, č. 98, s. 3. 

SCHOŘÁLKOVÁ, I. Osm zelených koberců. 24. 5. 1974, roč. 20, č. 100, s. 1-2. 

TAUBER, Ota. Jak si zvykáte na metro. 24. 5. 1974, roč. 20, č. 100, s. 3. 

 

Srdcem nové trasy. 28. 7. 1978, roč. 24, č. 146, s. 1. 

vp.  Á čkem  ji  za dvanáct dní. 31. 7. 1978, roč. 24, č. 147, s. 2. 

Náměstí Míru. 2. 8. 1978, roč. 24, č. 149, s. 3. 
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Muzeum. 3. 8. 1978, roč. 24, č. 150, s. 3. 

dop. Devět dní. 3. 8. 1978, roč. 24, č. 150, s. 3. 

dop. Město mění tvář. 3. 8. 1978, roč. 24, č. 150, s. 3. 

vp. Čtení do metra. 3. 8. 1978, roč. 24, č. 150, s. 3. 

sk. Čtyřiadvacet hodin  á čka . 4. 8. 1978, roč. 24, č. 151, s. 1. 

Můstek. 4. 8. 1978, roč. 24, č. 151, s. 3. 

Velké dílo činorodého přátelství. 7. 8. 1978, roč. 24, č. 152, s. 1-2. 

sk. Metro se prodlu uje. 7. 8. 1978, roč. 24, č. 152, s. 1. 

Staroměstská. 7. 8. 1978, roč. 24, č. 152, s. 3. 

Malostranská. 8. 8. 1978, roč. 24, č. 153, s. 3. 

jr. Výtvarníci metru. 8. 8. 1978, roč. 24, č. 153, s. 6. 

Hradčanská. 9. 8. 1978, roč. 24, č. 154, s. 3. 

jap. Pra ané svému metru. 10. 8. 1978, roč. 24, č. 155, s. 1. 

Leninova. 10. 8. 1978, roč. 24, č. 155, s. 3. 

vp. Do zahájení zbývají hodiny. 11. 8. 1978, roč. 24, č. 156, s. 1-2. 

Jeden z významných. 11. 8. 1978, roč. 24, č. 156, s. 1. 

vs. Do podzemní magistrály. 11. 8. 1978, roč. 24, č. 156, s. 1-2. 

jr. Metro   inspirace i výstavní síň. 11. 8. 1978, roč. 24, č. 156, s. 4. 

VANĚK, J. Dobrou jízdu, áčko! 11. 8. 1978, roč. 24, č. 156, s. 5. 

Od zítřka Leninova-Náměstí Míru za 9:45 minuty. 11. 8. 1978, roč. 24, č. 156, s. 6-7. 

vp. Dílo přátelství. 14. 8. 1978, roč. 24, č. 157, s. 1-2. 

Lépe a rychleji. 14. 8. 1978, roč. 24, č. 157, s. 1. 

Dopis Leonida Bre něva budovatelům pra ského metra. 14. 8. 1978, roč. 24, č. 157, s. 1. 

mrk. Na světové  pičce. 14. 8. 1978, roč. 24, č. 157, s. 1-2. 

mrk. Slova radosti i ocenění. 15. 8. 1978, roč. 24, č. 158, s. 1-3. 

TAUBER, Ota. Vyznání dřevu i kovu. 15. 8. 1978, roč. 24, č. 158, s. 5. 

vp. Hračky v metru. 15. 8. 1978, roč. 24, č. 158, s. 6. 

K nejobdivovaněj ím stanicícím.15. 8. 1978, roč. 24, č. 158, s. 6. 

mi. Čisté metro   vizitka Pra anů. 16. 8. 1978, roč. 24, č. 159, s. 3. 

ft. Dílo velké rozsahem i krásou. 17. 8. 1978, roč. 24, č. 160, s. 3. 

zv. Pomáhají metru. 17. 8. 1978, roč. 24, č. 160, s. 3. 

TAUBER, Ota. Soupeři. 17. 8. 1978, roč. 24, č. 160, s. 5. 

RICHTER, Milan. Metro pod Něvou. 17. 8. 1978, roč. 24, č. 160, s. 5. 

S úsměvem jde v echno líp. 17. 8. 1978, roč. 24, č. 160, s. 6. 
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vs. Na metro trochu jinak. 18. 8. 1978, roč. 24, č. 161, s. 1-2. 

sk. Jednou větou ze staveb tras A, B, C. 18. 8. 1978, roč. 24, č. 161, s. 1. 

vp. Po pěti dnech. 21. 8. 1978, roč. 24, č. 162, s. 1. 

LEMÁK, Jaroslav. Na e metro. 24. 8. 1978, roč. 24, č. 166, s. 2. 

 

Kam s lístkem. 21. 10. 1985, roč. 31, č. 206, s. 1. 

VAVŘÍKOVÁ, Miroslava, STIBOROVA, Stanislava. Haló, co nového v centru. 21. 10. 1985, 

roč. 31, č. 206, s. 4-5. 

sts. Od jedničky k  estadvacítce. 22. 10. 1985, roč. 31, č. 207, s. 2. 

kři. Nasbíráno v metrech. 22. 10. 1985, roč. 31, č. 207, s. 5. 

sts. Nádra í se dvěma linkami. 23. 10. 1985, roč. 31, č. 208, s. 2. 

kři. Nasbíráno v metrech. 23. 10. 1985, roč. 31, č. 208, s. 5. 

Rekord pra ského podzemí. 24. 10. 1985, roč. 31, č. 209, s. 5. 

kři. Nasbíráno v metrech. 24. 10. 1985, roč. 31, č. 209, s. 5. 

čtk. Metro v plamenech. 28. 10. 1985, roč. 31, č. 211, s. 2. 

sts.  est linek k metru. 28. 10. 1985, roč. 31, č. 211, s. 2. 

kři. Nasbíráno v metrech. 28. 10. 1985, roč. 31, č. 211, s. 5. 

Stanice Sokolovská. 29. 10. 1985, roč. 31, č. 212, s. 1. 

sts. Tramvaje zamíří jinam. 29. 10. 1985, roč. 31, č. 212, s. 2. 

kři. Nasbíráno v metrech. 29. 10. 1985, roč. 31, č. 212, s. 5. 

sts. Jak pojedeme v noci. 30. 10. 1985, roč. 31, č. 213, s. 2. 

ava. Z metra pě ky na nákup. 31. 10. 1985, roč. 31, č. 214, s. 1. 

čtk. U  za dva dny. 31. 10. 1985, roč. 31, č. 214, s. 1. 

KUZMIAK, Michal. Malý kousek Moskvy. 31. 10. 1985, roč. 31, č. 214, s. 5. 

RICHTEROVÁ, Ivana. Dočkali jsme se! 31. 10. 1985, roč. 31, č. 214, s. 5. 

sts. Do třetice pod městem. 1. 11. 1985, roč. 31, č. 215, s. 1-3. 

Spolupráce. 1. 11. 1985, roč. 31, č. 215, s. 1. 

vp. Pocty nejlep ím. 1. 11. 1985, roč. 31, č. 215, s. 1. 

sts. Dílo století. 4. 11. 1985, roč. 31, č. 216, s. 1-2. 

vp. Hosté z Moskvy. 4. 11. 1985, roč. 31, č. 216, s. 1. 

čtk, vp. Pra ská v provozu. 4. 11. 1985, roč. 31, č. 216, s. 1. 

káb. Na minutku na Moskevskou. 4. 11. 1985, roč. 31, č. 216, s. 3. 

STIBOROVÁ, Stanislava. Klenot zlaté Prahy. 4. 11. 1985, roč. 31, č. 216, s. 5. 

Stanice Moskevská   vystupovat! 6. 11. 1985, roč. 31, č. 218, s. 6. 
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STÝBLOVÁ, E. Umění u metra. 11. 11. 1985, roč. 31, č. 221, s. 6. 

Kři ovatka Anděl včera a dnes. 12. 11. 1985, roč. 31, č. 222, s. 1. 

vp. Blahopřání budovatelům. 13. 11. 1985, roč. 31, č. 223, s. 1. 

dd. Áčko nejezdilo. 15. 11. 1985, roč. 31, č. 225, s. 3. 

 

běl. Povezeme se. 25. 6. 1990, roč. 36, č. 122, s. 3. 

STRU KOVÁ, Karin. Malostranská, vystupovat! 27. 6. 1990, roč. 36, č. 124, s. 1-2. 

sts. Stra nická pyramida. 28. 6. 1990, roč. 36, č. 125, s. 3. 

sts. Pod zemí výtah. 28. 6. 1990, roč. 36, č. 125, s. 3. 

sts. Skalka počítá. 29. 6. 1990, roč. 36, č. 126, s. 2. 

vp. Skalka mění trasy. 2. 7. 1990, roč. 36, č. 127, s. 3. 

čej. Skalka od zítřka. 3. 7. 1990, roč. 36, č. 128, s. 2. 

Konečná. 4. 7. 1990, roč. 36, č. 129, s. 1. 

sch. Zbývá přesvědčit Pra any. 16. 7. 1990, roč. 36, č. 135, s. 2. 

sts.  áby v metru. 19. 7. 1990, roč. 36, č. 138, s. 3. 

 




