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Skleněná plastika Stanislava Libenského 
ve stanici Pražská v Moskvě, osmdesátá 
léta (foto: archiv Metrostavu / Josef 
Husák)
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S první obecně známou my-
šlenkou na pražskou pod-
zemní dráhu přišel Ladislav 

Rott, majitel slavného železářství, 
když roku 1898 v dopise městské 
radě navrhl využít tehdy probíhající 
asanaci Josefova i kanalizační práce 
v různých čtvrtích k vybudování pod-
zemní dráhy po vzoru Londýna, Pa-
říže či Berlína. Propracovaný projekt 
předložili v roce 1926 elektrotechnik 
profesor Vladimír List a stavební in-
ženýr Bohumil Belada, a to včetně 
konkrétních stavebních řešení stanic. 
Vedení Elektrických podniků návrh 
zamítlo, ale roku 1930 vypsalo „soutěž 
na vyřešení všeobecného dopravního 
ruchu Velké Prahy“, ve které uspěli 
Ing. Dr. Alexandr Voigts, Škodovy 
závody a ČKD. Výsledky soutěže 
přinesly průlom v dalším uvažování, 
protože porota konstatovala, že „při 
zachování celkového nynějšího rázu 
města je nutno veřejnou dopravu ře-
šiti sítí rychlých městských drah pod 

zemí“. Studijní oddělení Elektrických 
podniků dále pracovalo na celkovém 
plánu dopravního řešení Velké Pra-
hy a v průběhu let 1936–1939 vznikl  
tzv. Projekt D, který obsahoval vedení 
některých tramvajových linek v cen-
tru pod povrchem. Práce nepřerušila 
ani okupace a vývojem se od roku 
1939 zabývalo Konsorcium pro vy-
pracování projektu podzemní dráhy, 
které tvořily Škodovy závody, ČKD, 
Konstruktiva (stavební a. s.), firma Zá-
ruba-Pfeffermann a spol., Lanna, a. s., 
Siemens-Bauunion a Ringhoffer-Tatra. 
Vznikla tak Projekční kancelář praž-
ské podzemní dráhy, která pracovala 
na Projektu M – metru. Když se však 
v květnu 1941 práce chýlily ke konci, 
zakázala vláda realizaci nových ci-
vilních staveb, čímž byl celý projekt 
ukončen.1 

Po válce Dopravní podnik hl. m. 
Prahy pracoval na úpravě projektu 
Konsorcia, jeho nové vedení však 
v roce 1949 odsunulo realizaci pod-  

zemní dráhy za rok 1960 z důvodu 
finanční náročnosti. Směrný územní 
plán z roku 1955 obsahoval síť pod-
zemní dráhy navrženou pracovníky 
Dopravního podniku, která vedla té-
měř totožně s později realizovaným 
metrem. 

PODPOVRCHOVÁ TRAMVAJ 

Na přelomu padesátých a šedesá-
tých let byly vypracovány rozsáhlé 
analýzy, které vyvrcholily soutěží na 
komplexní řešení městské hromadné 
dopravy. Soutěžní komisi předsedal 
prof. Jaroslav Fragner. Všechny 
návrhy obsahovaly podpovrchovou 
tramvaj (PPT) v centru a metro se 
postupně dostalo zcela mimo hru. 
Směrný územní plán z roku 1964 
obsahoval podpovrchovou tramvaj 
ve třech trasách s křížením při hlav-
ním nádraží. Stalo se tak na základě 
zkušeností ze západoevropských 
měst Hannover, Kolín nad Rýnem, 
Stuttgart, Frankfurt, Brusel a Vídeň. 
V centru města systém podpovrchové 
tramvaje obsahoval tunely v hloubce 
6–8 m. Projektanti předpokládali pod-
povrchovou tramvaj v centru města 
napojenou na stávající povrchovou 
dopravní síť s výhledovou přestavbou 
na klasické metro. Vláda v červnu 
1965 schválila její realizaci, ta byla 
zahájena 7. ledna 1966 pracemi na 
trase C, v úseku mezi Vrchlického 
sady a Nuselským mostem.2 Tra-
sy měly být pod ulicemi (např. Na 

1  Vládní nařízení č. 166/1941 Sb. ze dne 7. května 1941, o zákazu nových staveb.
2  Historii záměru výstavby podpovrchové dráhy zevrubně popisuje FOJTÍK, Pavel: Encyklopedie pražské MHD. Díl 1, Historie a současnost. 

Události, lidé, provoz, organizace dopravy, tarif, 1. svazek. Metro. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Praha 2014.

Stavba století
Pražské metro – největší veřejný interiér, který vznikl v období normalizace

MATYÁŠ KRACÍK

O podzemní dráze v Praze se vážně uvažovalo od první 
republiky. Trvalo však další čtyři desetiletí, než výstavba 
začala. Teprve v jejím průběhu se rozhodlo, že nepůjde 
o podpovrchovou tramvaj, ale o skutečné metro. Na 
podobu první trasy měla zásadní vliv československo- 
-sovětská spolupráce, další však získaly osobitý design 
a architekturu citlivě začleněnou do historického centra 
města.
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Příkopě, Kaprova, Legerova) a také 
mělce pod stávající zástavbou. Tato 
koncepce by znamenala těžké ztráty 
pro historické centrum Prahy, neboť 
se zachováním stávající zástavby nad 
tratí projektanti počítali pouze ve 
výjimečných případech. Dráha měla 
vést pod cennými domy jižní fronty 
Staroměstského náměstí, a také pod 

středověkou památkou prvořadého 
významu, Karolinem. Právě tento 
úsek se stal hlavním terčem kritiky 
řady odborníků.3 

METRO

Klíčovým zastáncem metra byl na 
sklonku svého života architekt 

Jaroslav Fragner, který právě dokon-
čoval obnovu Karolina. V červnu roku 
1966 uspořádal na Akademii výtvar-
ných umění výstavu studentských 
prací na téma metro, která byla kri-
tikou budovanévané podpovrchové 
tramvaje, pozval na ni důležité před-
stavitele města, a vyvolal tak silnou 
polemiku nad správností řešení. 

3  PÍŠA, Vladimír: Historické jádro Prahy a podzemní urbanismus. In: Staletá Praha, sv. 6. Orbis, Praha 1973, s. 144.

Návrh vedení tras podpovrchové tramvaje. Vodní stavby, interní tisk, 1967 (repro: archiv autora)
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Stále velmi aktivním propagátorem 
metra byl také jeho průkopník, de-
vadesátiletý profesor Vladimír List.4 
„Katastrofu, do které by přivedl úřední 
projekt Pražany, ukazuje plán demolic 
a rozrýpání ulic potřebných pro pod-
zemní tramvaj v celkové délce čtrnácti 
kilometrů,“ konstatuje v posudku pod-
povrchové tramvaje z června 1967.5

Vláda se tak pod tíhou kritiky 
z různých stran rozhodla o prověření 
koncepce podpovrchové tramvaje. 
O vyjádření požádala sovětské ex-
perty, kteří Praze doporučili metro. 
K hlavním argumentům patřila ne-
dostatečná kapacita podpovrchové 
tramvaje a nemožnost její následné 
přestavby na metro. Závažný pro-
blém představovalo také dlouhodobé 
omezení města během výstavby po-
vrchovým způsobem a demolice řady 
hodnotných domů. Dne 9. srpna 1967 
rozhodla vláda ČSSR o změně stavby 
na metro. V době kolem pražského 
jara hodnotitele obou variant silně 
ovlivňovala politická situace, někteří 
vnímali konečnou volbu metra jako 
vítězství sovětského diktátu.6 S del-
ším odstupem se ale ukázalo, že to 
bylo správné rozhodnutí.

Změnou podpovrchové tramvaje na 
metro bylo třeba celou stavbu zcela 
znovu navrhnout a vyprojektovat, což 
vyžadovalo mimořádnou personální 
kapacitu. Nešlo jen o samotné metro, 
ale o Studii cílového řešení městské 
hromadné dopravy v Praze. Vláda 
určila jako hlavního projektanta 
Státní ústav dopravního projektování 
v Praze (SÚDOP). Na akci pracoval 
také Projektový ústav dopravních 
a inženýrských staveb (PÚDIS), jehož 
pracovníci stáli za projektem podpo-
vrchové tramvaje. K dalším zapoje-
ným pracovištím patřily Interprojekt, 
Vojenský projektový ústav, Ústav 
dopravního inženýrství, Dopravní 

podnik hl. m. Prahy či projektové 
ústavy resortu hornictví. Následně 
sloučením projekčních složek Do-
pravního podniku a části SÚDOPu 
vznikl roku 1971 generální projek-
tant metra – Metroprojekt. Hlavním 
architektem metra se stal zkušený 

autor dopravních staveb, zejména 
vlakových nádraží, Jaroslav Otruba. 
Na urbanistické a architektonické ře-
šení měl určující vliv Útvar hlavního 
architekta v čele s respektovaným 
Blahomírem Borovičkou. Práce na 
jednotlivých stanicích byly rozděle-
ny mezi zmíněné projektové ústavy 
a konkrétní architekty. 

Dne 30. dubna 1970 uzavřely vlá-
dy ČSSR a SSSR dohodu o rozšíření 
spolupráce při výstavbě metra. 
Architekti a inženýři měli k dispo-
zici pomoc sovětských projektantů 
z ústavu Metrogiprotrans v Moskvě 
a také se mohli seznámit s hotovými 

i prováděnými realizacemi v Moskvě, 
Lenigradu, Kyjevě, Baku a Tbilisi. 
Skupina sovětských projektantů se 
osobně přímo podílela na zpracování 
projektů v ČSSR.7 

ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE 

Klíčový aspekt pro analýzu a pocho-
pení architektury prvního úseku 
trasy C pražského metra předsta-
vují inspirační zdroje. Z publikací 
a dalších dokumentů víme, že se 
architekti v předprojektové přípravě 
osobně seznámili s řadou realizaci 
jak ve východní, tak západní Evro-
pě. Politická garnitura po roce 1968 
však vzor pražskému metru jasně 
vymezila a přítomností sovětských 
poradců i zajistila. V Moskvě byly 
od poloviny padesátých let budovány 
stanice typu tzv. stonožky v duchu 
racionalismu a typizace v architek-
tuře nastolené Nikitou Chruščovem 
po stalinské éře socialistického rea-
lismu. Oproti pompézním realizacím 
ve formě dělnických paláců jsou to 
lapidární stavby. Přestože rychlost 
výstavby dostala přednost před oká-
zalostí architektury, mají stanice 

4  ŠTEFEK, Břeněk: Profesor List a pražské metro. Dějiny věd a techniky, 1988, roč. 21, č. 3, s. 158–162.
5  MALÍK, Petr: Podpovrchová tramvaj nebo metro? Před padesáti lety se rozhodlo. DP kontakt, 2017, roč. 22, č. 7–8, s. 21–32.
6  Složitost i dobovou atmosféru sporu PPT versus metro vykresluje obšírně zpracované Memorandum k řešení městské hromadné dopravy 

v Praze vypracované autory podpovrchové tramvaje z PÚDIS v květnu 1968, kritizující přejímání sovětských doporučení včetně 
uplatnění vozů a razicích štítů ze SSSR. Archiv NPÚ ÚOP v Praze.

7  Pražské metro. Stavba československo-sovětské spolupráce. Orbis, Praha 1974, s. 26.

Tajná stanice Klárov

Atmosféru padesátých let barvitě vykresluje tajný projekt metra, který 
měl propojit průmyslové podniky Smíchova a Libně a zároveň sloužit jako 
kryt pro obyvatelstvo. Jednu z plánovaných stanic označovanou jako K111 
se dokonce podařilo realizovat na Klárově, 52 m pod povrchem. Stavba 
probíhala v režimu „přísně tajné“ také proto, že se mělo jednat o chráněné 
pracoviště předsednictva vlády a Ústředního výboru Komunistické strany 
Československa. Projekt vypracoval Vojenský projektový ústav (VPÚ) 
v roce 1952 a stavební práce poté probíhaly asi do roku 1958 skrytě v rámci 
výstavby Stalinova pomníku na Letné. Stanici tvoří jednolodní klenutý 
prostor podobný dnešní stanici Kobylisy. Tajný objekt nakonec sloužil jen 
branným účelům a při stavbě trasy A byl předán dopravním podnikům. 
Dnes je využíván jako technické centrum ochranného systému metra pro 
potřeby civilní obrany. 

Změnou podpovrchové 
tramvaje na metro bylo třeba 
celou stavbu zcela znovu 
navrhnout a vyprojektovat
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8  KUZNETSOV, Sergey – ZMEUL, Alexander – KAGAROV, Erken: Hidden Urbanism. Architecture and Design of the Moscow Metro 1935–2015. 
DOM Publishers, Berlin 2016, s. 212–223.

9  HORÁK, Stanislav – OTRUBA, Jaroslav: Klasifikace stanic. In: OTRUBA, Jaroslav a kol.: Metro – nový fenomén města (předpoklady 
a zásady). Metroprojekt (interní tisk), Praha 1971, s. C/1. 

10  Tamtéž, s. C/6.

stále solidní materiálovou základnu. 
Trojlodní ostrovní nástupiště člení 
řady pilířů obložené mramorem, 
betonový trámový strop, na pod-
laze žula, stěny kolejiště nejčastěji 
pokrývá keramický obklad. V druhé 
polovině šedesátých let vystřídal 
„chruščovovský minimalis mus“ 
„brežněvovský monumentalismus“, 
architekti dostali více svobody a po-
stupně začali pracovat s bohatšími 
formami, barvou obkladu, osvětle-
ním a výtvarnými díly.8 Stanice mají 
díky tomu decentní palácový cha-
rakter reagující svou architekturou 

na danou oblast města. Tradiční 
kamenné obklady a dlažby, zejména 
světlý mramor, jim propůjčují luxus 
a důstojnost. A z těchto aktuálních 
realizací vycházeli i českoslovenští 
architekti. 

Rozsáhlým dokumentem a pod-
kladem pro navrhování pražských 
stanic byla interní publikace MET-
RO – nový fenomén města (předpokla-
dy a zásady) z roku 1970.9 Odborníci 
z týmu Jaroslava Otruby zpracovali 
jednotlivé kapitoly věnované celé 
řadě aspektů metra, mimo jiné ur-
banismu, architektuře, výtvarnému 

pojetí či klasifikaci stanic. Práce 
svědčí o komplexním a mezioborovém 
přístupu k plánování metra. „Atmosfé-
ra prostředí vstupních a odbavovacích 
prostorů by měla být nedílnou součás-
tí atmosféry vnějšího okolí a měla by 
být pokračováním městského prostoru 
v nejširším slova smyslu. Při rozhodo-
vání o správném postupu řešení by 
měla být klasifikace stanice výchozím 
podkladem.“10 

Jaroslav Otruba stanovil, že jednot-
livé trasy mají mít osobitý charak-
ter daný jednotícím materiálovým 
pojetím, avšak každá stanice měla 

Původní halový prostor nástupiště stanice Muzeum (foto: archiv Metrostavu)
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být zároveň řešena originálně ve 
vztahu k okolí. Útvar hlavního ar-
chitekta ustavil Komisi pro posuzo-
vání architektonického a výtvarného 
řešení stanic metra. Výtvarná díla 
schvalovala, podobně jako u jiných 
staveb, umělecká komise Českého 
fondu výtvarných umění a  také 
Výtvarná rada Národního výboru 
hl. m. Prahy.11 Ideová náplň každé 
stanice byla více či méně politicky 
zabarvená, z toho vycházel i obsah 
výtvarné výzdoby. Část děl měla mít 
jen dekorativní funkci, ta mohla být 
abstraktní, a část s jasným srozu-
mitelným sdělením pro veřejnost. 
Setkáme se tedy s širokou paletou 
napříč spektrem stylu i vkusu. 

Nedílnou součástí designu metra 
byl od počátku orientační systém. 
Jeho autorem se stal Jiří Rathouský. 
Základní používané logo metra, 
okřídlenou šipku směřující směrem 
dolů, tzv. vránu, však navrhl Jaromír 
Windsor. Orientační systém tvořily 
kovové konstrukce zvané butony  
(48 × 48 cm) dle návrhu Petra Tučné-
ho. K vizuálnímu stylu metra patří 
též písmo Metron, dodnes používané 
pro názvy stanic, a také číslice Digi-
ta, které se objevily na překlápěcích 
hodinách. Rathouského dílem jsou 
též barevná značení jednotlivých 
linek, schematické mapy či tlačítko 
nouzového zastavení vlaku.12 Podílel 
se také na podobě některých dalších 
charakteristických prvků metra, 
jako např. laviček, odpadkových 
košů, popelníků či dvířek hydrantu.13 
V osmdesátých letech měl Dopravní 
podnik snahu sjednotit orientační 
systém celé MHD. Nové řešení zpra-
coval Rostislav Vaněk v černo-oran-
žovém inverzním designu, které se 
s výraznými obměnami, avšak bez 
souhlasu autora, používá dodnes.

Jak je všeobecně známo, vozy 
pražskému metru nakonec dodal 

Sovětský svaz. Jejich karosérii po-
jednal Petr Tučný v šedé, dveře gra-
ficky zvýraznil pražskými barvami 
červenou a žlutou. V zemích bývalého 
Sovětského svazu jezdí tyto vozy vět-
šinou v modré verzi.

TRASA C

Dne 9. května 1974, v den 29. vý-
ročí osvobození Československa 
sovětskou armádou, Gustáv Husák 
slavnostně zahájil provoz první 
trasy metra. Delegace představite-
lů KSČ, vlády a sovětská delegace 
při slavnostní jízdě udělaly za-
stávku na každé stanici. „Soudruzi                                                                                                                                        
[generální tajemník ÚV KSČ Gustáv] 
Husák, [předseda vlády Lubomír] 
Štrougal, [náměstek předsedy rady 
ministrů SSSR Ivan Vasiljevič] Archi-
pov a další hosté se pochvalně vyjá-
dřili o moderní a účelné architektuře 

stanic, z nichž každá je řešena jiným 
způsobem. Dále vyslovili své uspoko-
jení nad technologickým vybavením 
metra a vtipně řešeným informačním 
systémem.“14

První úsek trasy C byl veden po 
východním okraji historického centra 
Prahy a dále pokračuje na jih. Začíná 
na Těšnově stanicí Florenc a odtud 
směřuje přes stanice Hlavní nádraží 
na Muzeum, I. P. Pavlova, dále přes 
Nuselské údolí v tubusu mostu na 
pankrácké předmostí (Vyšehrad) 
a dále přes náměstí Hrdinů (Praž-
ského povstání) k sídlištím na pan-
krácké pláni (Pankrác, Budějovická) 
a končil ve stanici Kačerov. Metro 
tak kopírovalo současně budovanou 
Severojižní magistrálu. Většina sta-
nic nejstaršího úseku trasy C byla 
spojena nejen s rozsáhlou výstavbou 
na povrchu, ale samozřejmě i s de-
molicemi. Nejnáročnější související 

11  ROLLOVÁ, Veronika: „Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ Program výzdoby pražského metra v sedmdesátých letech 20. století. 
Umění, 2018, roč. 66, č. 6, s. 489–503. 

12  RATHOUSKÝ, Jiří: Metro – informační systém. Dopravní podniky hl. města Prahy, Praha 1973.
13  Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), CM4 – 4, Projektová dokumentace, 1. provozní úsek trasy, zařizovací předměty.
14  Vítězství československo-sovětské spolupráce. Práce, 12. 5. 1974, s. 1, 3. 

Slavnostního zahájení provozu první trasy pražského metra se 9. května 1974 
účastnili i nejvyšší představitelé komunistické strany, zleva Vasil Biľak, Antonín 
Kapek a Gustáv Husák (foto: ČTK / Jiří Kruliš)
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stavbou se stal most přes Nuselské 
údolí, pojmenovaný Gottwaldův.15 
Většina stanic má ostrovní nástu-
piště, jen Hlavní nádraží a Vyše-
hrad boční s kolejištěm uprostřed. 
Všechny stanice prvního úseku trasy 
C byly prováděny hloubením z povr-
chu. Perony většiny z nich rytmizují 
sloupy, některé mají volný prostor. 
Vertikální komunikaci zajišťovala 
schodiště, a pokud byl výškový rozdíl 
větší než 7 m, pak eskalátory Trans-
porta Chrudim. 

Sjednocujícím materiálem prvního 
úseku trasy byl kámen, a to v mimo-
řádné rozmanitosti použitých dru-
hů.16 Obklady a dlažby nástupišť, 
schodišť či vestibulů pocházejí z nej-
různějších koutů někdejšího Východ-
ního bloku. Na stěnách se nejhojněji 
uplatnil leštěný bílý sovětský mramor 
Koelga v kombinaci s tmavým zbu-
zanským mramorem v pravidelných 
rytmech dle rozestupu sloupů. Pod-
lahy zpravidla kryje broušená žula. 
Při výstavbě metra se postupně po-
vedlo zavést suchý způsob obkládání 
kamene na hliníkové rámy.17 Stropní 
podhledy nástupišť i vestibulů tvořily 
v naprosté většině akustické lamely 
FEAL v odstínu přírodního hliníku 
s jemnou perforací. Pouze u stanice 
Hlavní nádraží se pohledově uplatňují 
betonové trámy, což je typické řešení 
moskevského metra. 

Zásadní aspekt metra, kterému 
projektanti věnovali velkou po-
zornost, je osvětlení. Zářivkové se 
v podhledech objevilo buď liniově 
zapuštěno, nebo jako plochá obdélná 

zářivková svítidla s vaničkovým 
mléčným krytem (Elektrosvit). 
Právě osvětlení prošlo zásadními 
proměnami při následných úpra-
vách stanic, ale často je nedoprová-
zela snaha o pochopení původního 

konceptu, a tak ve většině případů 
došlo k degradaci architektonické-
ho účinu. Původní svítidla byla to-
tiž zpravidla orientována kolmo ke 
kolejím, a dlouhý prostor nástupiště 
tak opticky členila na kratší úseky, 

15  HUBIČKOVÁ, Šárka – VÁŇA, Radek: Nuselský most. Historie, stavba, architektura. Informační centrum ČKAIT, Praha 2014.
16  PEKAROVICS, František: Pražské metro jako prostor pro realizaci geologických exkurzí (diplomová práce). Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Karlovy, Praha 2018.
17  ČTK: Mramorové podzemí města. Lidová demokracie, 18. 1. 1974, s. 3.

Panoramatická stanice Vyšehrad (dříve 
Gottwaldova) osmdesátá léta

Kavárna v podchodu stanice Muzeum, 
osmdesátá léta (2x foto: archiv Metro-
stavu / Josef Husák)
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a navíc mnohdy na stropě vytvářela 
i složitější pruhy, téměř futuristické 
obrazce. Oproti tomu nové osvětlení 
tvoří jednolité linie podél nástupišť, 
a dlouhý prostor tím opticky zužuje. 

Z trasy I. C jsou architektonicky 
nejzajímavějšími stanicemi Vyše-
hrad a Muzeum. Stanice Vyšehrad, 
původně nazvaná Gottwaldova, 
leží v pankrácké opěře Nuselského 
mostu. Jednalo se o klíčovou lokalitu, 
pro kterou se od roku 1972 počítalo 
s umístěním haly pro konání sjezdů 
KSČ a mezinárodního hotelu. Jako 
jediná na prvních úsecích je povr-
chová a díky proskleným obvodovým 
stěnám má také denní osvětlení a pa-
noramatické výhledy na Prahu, které 
se staly základem architektonického 
konceptu.18 Společně s mostem ji na-
vrhl Stanislav Hubička. Kombinace 
mostu, teras, futuristické opěrné 
zdi Stanislava Kolíbala a výhledu 
z nástupiště na Hradčany vytváří 
neopakovatelnou situaci v rámci 
pražského metra.  

Vestibul stanice Muzeum projek-
tanti chápali jako součást Václav-
ského náměstí, a proto jej pojednali 
jako velkorysý sloupový prostor 
zahrnující prodejny s autorsky řeše-
nými inte riéry. Ján Špičák nevytvořil 
mechanicky se opakující verzi nástu-
piště, ale vysokou halu bez sloupů, 
lemovanou stupňovitým kamenným 
obkladem, který reaguje na výškové 
rozdíly podhledu. Vizuální propojení 
vestibulu a nástupiště se stalo oce-
ňovaným motivem stanice.19 

Přestože byla první trasa praž-
ského metra silně ovlivněna mos-
kevským vzorem, není jeho kopií. 
Reprezentuje spíše import sovětské 
pozdní moderny s nádechem „brežně-
vovského monumentalismu“. U větši-
ny stanic nešlo o realizaci odvážného 

architektonického počinu. Dalo by se 
dokonce říci, že první trasa byla na-
vrhována s notnou opatrností a sna-
hou o jistý výsledek bez zbytečných 
riskantních experimentů. Svou roli 
jistě sehrál také respekt k přítomným 
sovětským poradcům. Řadu stanic 
nenavrhovali nejvýznamnější ar-
chitekti své doby a pro některé šlo 
o stěžejní dílo jejich kariéry, přesto 
jsou výsledkem vysoce funkční stav-
by na solidní architektonické úrovni.

TRASA A

Mezi lety 1973 a 1978 vznikala druhá 
trasa pražského metra, která spojila 
Dejvice a Vinohrady. Základní rozdíl 
mezi trasou A a C spočívá v technolo-
gii výstavby. Zatímco všechny stani-
ce prvního i druhého úseku trasy C 
byly prováděny ve stavební jámě na 

povrchu, nástupiště stanic trasy A 
jsou hlubinné a byly realizovány 
důlním způsobem (kromě Dejvické). 
Vznikla tak typická trojlodní pilířová 
nástupiště. Linka A vede historickým 
jádrem Prahy a právě systém hlubin-
ných stanic umožnil zachovat cent-
rum bez drastických zásahů. Stavba 
procházela historicky cennými loka-
litami Prahy, což si vyžádalo před-
stihové, či bohužel spíše operativní 
archeologické výzkumy v zasažených 
místech. „Při dozoru nelze přirozeně 
postihnout, zda mohutné lžíce rýpadel 
obsahují nějaké památky.“20 

Koncept architektonického ře-
šení trasy A vytvořil tým hlavního 

architekta metra Jaroslava Otruby. 
„Základní motivací práce celého ko-
lektivu projektantů pražského metra 
byla a zůstává snaha vtisknout naše-
mu metru charakter skutečně pražský; 
harmonicky skloubit dopravní, provoz-
ní a technické požadavky a danosti 
s dlouhodobě příznivým, estetickým 
působivým architektonickým řeše-
ním. Všestranně progresívním řešením 
poskytnout naší společnosti funkčně 
dokonalé a kladně působící dílo.“21  

Architekti přistupovali k metru 
také jako k městotvornému prvku. 
Koncepce vestibulů a podchodů do-
provázela snaha o rozšíření a oboha-
cení městského prostředí. „Základním 
tvůrčím principem řešení stanic je cit-
livé zakomponování staveb metra do 
prostředí, které spoluvytváří a ovlivňu-
je. Nejvýrazněji se tyto snahy projevují 
především v úrovni ulic, u vstupů do 
nové – podzemní úrovně velkoměsta.“22 
Stanice v centru města v sobě inte-
grují historické artefakty, což mělo 
reprezentovat kladný vztah socialis-
tického zřízení k památkám.23 

Trasa I. A má standardizované 
architektonické řešení, vyjma od-
lišnou stanici Dejvická. Podobně 
jako u trasy C bylo snahou tvůrců 
promítnout charakter dané lokality 
do atmosféry stanice. Nejcharak-
terističtější prvek trasy předsta-
vuje hliníkový eloxovaný obklad. 
Toto působivé op-artové řešení je 
dílem hlavního architekta metra 
Jaroslava Otruby. Pohledovou část 
tvoří lisované hliníkové desky čtyř 
typů. Čtvercové puklice 48 × 48 cm 
s konkávní či konvexní kruhovou 
částí a obdélníky 48 × 24 cm akus-
ticky perforované či plné. Jednotící 
výraz trasy vytváří obklad v základní 
barvě světlého bronzu – champag-
ne. K odlišení jednotlivých stanic 

18  Archiv DPP, CJ5 – 15, HUBIČKA, Stanislav: Stanice Nuselský most. Průvodní zpráva, projektová dokumentace, 1971.
19  ŠIMONÍKOVÁ, Jaromíra: Interiérová tvorba. Odeon, Praha 1982, s. 42; ŠPAČEK, Vladimír: O metru a designu. Umění a řemesla, 1975, 

roč. 17, č. 3, s. 51–53.
20  ŠKORPIL, Josef: Pražské metro ’78. Stavba československo-sovětské spolupráce. Panorama, Praha 1978, s. 31.
21  KYLLAR, Evžen: I. úsek tras A pražského metra. Architektura ČSR, 1979, roč. 38, č. 3, s. 107.
22  ŠKORPIL, Josef: Pražské metro ’78, s. 22, pozn. 20.
23  ROLLOVÁ, Veronika: „Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“, s. 493, pozn. 11.

Přestože byla první trasa 
pražského metra silně 
ovlivněna moskevským 
vzorem, není jeho kopií
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slouží střední pruh na stěně kolejiště 
v charakteristické barvě stanice.24 
Barvy mají mít souvztažnost s da-
nou lokalitou města. Pro dlažby byly 
vybrány zásadně tuzemské horniny 
jako liberecká, slezská a mrákotín-
ská žula či kozárovický a hudčický 
granodiorit a další. Kámen se stal 
také hlavním materiálem pro ob-
klady stěn a pilířů. Zde se uplatnily 
barevné žíhané mramory, pochá-
zející většinou ze zemí Východního 
bloku, nejčastěji z bývalé Jugoslávie. 
Z domácích kamenů se hojně využila  
tzv. zlatá opuka.25 Na kovových prv-
cích se uplatil plech z nerezu, tom-
baku či eloxovaného hliníku.

Všechny eskalátorové tunely prv-
ních dvou úseků trasy A měly původ-
ně zcela jednotné řešení: stěny oblo-
žené podélnými hliníkovými profily 
v barvě champagne, klenbu z bílých 
akustických hliníkových lamel FEAL 
a příčně orientované osvětlení s ši-
rokými stínícími deskami. Dnes toto 
řešení můžeme vidět už jen na po-
slední autenticky dochované stanici 
trasy A – Želivského. Původní rychlé 
sovětské eskalátory firmy Kotljakov 
Leningrad (typ LT) s výrazným ko-
vovým soklem byly v celém úseku I. 
A vyměněny včetně obkladů a osvět-
lení jejich tunelů. Osvětlovací tělesa 
byla integrována do obkladů kleneb 

ve formě hladkých zářivkových těles, 
kde vytvářela většinou souvislé svě-
telné pásy. Některé stanice měly ve 
středním či bočním traktu nástupiště 
nad pilíři římsu se světelnou rampou, 
tedy pruh světla směřující na klenbu, 
případně také na podlahu. Další svíti-
dla bychom nalezli v podhledech mezi 
pilíři a výjimečně se objevila i bodo-
vá nasvícení pilířů (Malostranská). 
Vestibuly osvětlovala tzv. korýtková 
svítidla v lamelových FEAL podhle-
dech, zpravidla korespondující se 
spárořezem dlažby. 

Stanice na trase I. A procházejí 
historickou částí města. „Z této sku-
tečnosti vychází i základní koncept 

24  MYSLIVEČKOVÁ, Olga: Bronzová linka. Československý architekt, 1978, roč. 24, č. 9, s. 5.
25  BŘEZINOVÁ, Drahomíra – BUKOVANSKÁ, Marcela: Dekorační kameny v metru (trasa A). Národní muzeum v Praze, Praha 1980.

Prodejna Klenoty v podchodu na Můstku, osmdesátá léta (foto: archiv Metro stavu / Josef Husák)
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libreta výtvarných děl pro trasu I. A, 
který zdůrazňuje nepřetržitý růst měs-
ta od jeho historického počátku a jeho 
kontinuitu se současným životem.“26 

K architektonicky nejpozoruhod-
nějším stanicím trasy A patří Ma-
lostranská a Můstek. Malostranská 
je situována v jedné z nejpůsobivěj-
ších lokalit historické Prahy, pod 
Pražským hradem, v blízkosti Vald-
štejnského paláce. Autoři stanice 
architekt Zdeněk Drobný a zahradní 
architekt Otakar Kuča pojali návrh 
jako „architektonicko-urbanistický 
a krajinářský celek s širšími historic-
kými a prostorovými vztahy k okolí“, 
nikoliv pouze jako utilitární dopravní 
zařízení.27 Puklice obkladu nástupi-
ště mají zelenou barvu, odkazující 
k blízkým palácovým zahradám. Do-
minantu vestibulu tvoří kopie sochy 
Naděje Matyáše Bernarda Brauna, 
tyčící se nad eskalátory pod kruho-
vou nikou ve stropě. „Architektonická 

koncepce celé poduliční úrovně vychází 
ze soudobého pojetí moderního účelo-
vého interiéru doplněného fragmenty 
z období historicky typického pro dané 
prostředí Malé Strany.“28 Návaznost 
na prostředí Malé Strany byla ucho-
pena velmi zodpovědně, a dala tím 
vzniknout kvalitním realizacím 
v podobě soudobé zahradní úpra-
vy před Valdštejnskou jízdárnou 
i elegantního sloupového pavilonu 
zakomponovaného do ohradní zdi 
zahrady. Názor, že Malostranská 
„je jednou z nejhezčích stanic“, byl vy-
sloven i na jednání výtvarné rady 
Národního výboru hl. města Prahy 
(NVP).29 Celé řešení představuje veli-
ce citlivý vstup moderní architektury 
do historického prostředí.

Ve spodní části Václavského ná-
městí, v jedné z nejexponovanějších 
lokalit Prahy, se nachází stanice 
Můstek. Autory architektonického 
řešení jsou Jarmil Srpa, Robin Hanuš 

a Zdeněk Volman (VPÚ). Trojlodní 
nástupiště je jako jediné na trase A 
řešeno jako sloupové, nikoliv pilířové. 
Barvu stanice zvolili autoři zlatavou 
podle názvu zdejší lokality, Zlatý kříž. 
Halový podchod ve středu Václavské-
ho náměstí byl postaven v letech 
1966–1968 podle návrhu Josefa Ka-
lese, Jiřího Konráda, Alberta Pišla 
a Jaroslava Strašila (VPÚ).30 Nový 
vestibul na Můstku dostal také po-
dobu sloupového halového prostoru. 
Po obvodu našly umístění autorsky 
řešené obchody – klenoty, květiny 
a výtvarná řemesla, v trojbokém 
proskleném kiosku se zakulacenými 
rohy Poštovní novinová služba (PNS). 
Designový akcent podchodu dodávaly 
válcovité telefonní boxy, uvnitř čer-
vené, vně modré. Ve vestibulu je in 
situ prezentován nález středověkého 
můstku přes hradební příkop někdej-
šího opevnění Starého Města. 

Zatímco první úsek metra trasy I. C 
do značné míry převzal principy své-
ho vzoru, tedy soudobého moskevské-
ho metra, trasa A má výrazně osobi-
tější řešení. Architekti pod vedením 
Jaroslava Otruby jí vtiskli zřetelnou, 
výtvarně ujasněnou podobu, plnou 
harmonických barev, mramorových 
obkladů a ušlechtilých kovů. Pokrytí 
tunelů plechovými výlisky zvanými 
„krásno“31 jistě naplnilo očekávání 
svého tvůrce a stalo se velice půso-
bivým řešením, které bylo nadšeně 
přijímáno již v době svého vzniku. 
„Klenby a stěny tunelů z eloxovaných 
hliníkových plastických prvků patří 

26  Archiv hl. m. Prahy (AHMP), f. Výtvarná rada NVP, NAD č. 2887, k. 32, inv. č. 449, sign. OK-032.001, OTRUBA, Jaroslav: Libreta výtvar-
ných děl stanic metra I. provozního úseku trasy A.

27  KUČA, Otakar: Zahradní nádvoří Valdštejnské jízdárny. In: Staletá Praha, sv. 10. Panorama, Praha 1980, s. 218.
28  Archiv DPP, Technická zpráva IX/1975, AC4 5.
29  AHMP, f. Výtvarná rada NVP, 1972–1991, k. 2, 99, inv. č. 62, Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP – Metro, trasa 1 A – výtvarné libreto 

(přílohy), 27. 4. 1976.
30  DEJMAL, Radim: Podchod na Václavském náměstí v Praze. Architektura ČSR, 1969, roč. 28, č. 3, s. 162–165.
31  Pojem „krásno“ se vyskytuje napříč dobovými dokumenty, viz např. AHMP, f. Výtvarná rada NVP, NAD č. 2887, k. 185, inv. č. 1965, 

sign. OK-185.001, LACEK, Mikuláš: Námět výstavy k zahájení provozu na trase I. A ve stanici metra Muzeum, 24. 3. 1978. 

Zahradní úprava stanice Malostranská, 
osmdesátá léta (foto: archiv Metro stavu / 
Josef Husák)
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asi k nejoriginálnějším nápadům celé 
trasy.“32 „Toto pojetí proto mělo oboha-
tit cestování o pocit krásna z okolního 
prostředí, a tím vyzdvihnout prestiž 
tohoto dopravního prostředku nad 
prestiž ostatních prostředků jako např. 
automobilu.“33 „Krásno se stává sku-
tečností.“34 Kladně nebyly hodnoceny 
jen obklady, ale také celkový výraz, 
funkčnost a obohacení městských 
prostor vestibuly či klidovou zahra-
dou na Malostranské.

TRASA B

Třetí trasa pražského metra měla za 
úkol propojit budované Jihozápadní 
Město s centrem a výrobními kapa-
citami v severovýchodní části met-
ropole. První úsek vedl ze stanice 
Smíchovské nádraží na Florenc (dříve 
Sokolovská) a jeho výstavba probíhala 
v letech 1979–1985. Realizací trasy I. B 
došlo k završení centrálního trojúhel-
níku přestupních stanic ve vnitřním 
městě: Muzeum, Můstek a Florenc. 
Kromě hloubené stanice Smíchovské 
nádraží jsou všechny ražené, a to buď 
pilířové, tzv. pražského typu, nebo 
sloupové, vhodné pro nejvytíženější 
stanice (Můstek a Florenc). V okolí 
každé stanice byl zároveň upraven 
parter, často byly realizovány odpo-
činkové plochy či pěší zóny. „Jde sku-
tečně o ojedinělou příležitost v moderní 
historii města rehabilitovat alespoň ty 
části, kde jsou umístěny vstupní pro-
story.“35 Ve vazbě na provoz trasy  
I. B padlo rozhodnutí zrušit tramva-
jové tratě v ulici Na Příkopě, 28. října 
a části Národní třídy a vytvořit pěší 
zónu od Prašné brány k Jungmanno-
vu náměstí. Pochozí plochy dostaly 
jednotné řešení v mozaikové mramo-
rové dlažbě s jednoduchým rastrem 
světlých ploch a tmavších pásů. Byly 
zde vysázeny listnaté stromy, instalo-
vány nové lavičky, osvětlení, květníky, 

vitríny a pítka. Většina samostatných 
povrchových vestibulů v centru byla 
plánována jako provizorní, s tím, že se 
v budoucnu nahradí budovami veřejné 
vybavenosti, k čemuž již všude kromě 
Florence došlo. 

Podobně jako na trasách A a C 
byl architektonický koncept zvolen 
tak, aby trasa B měla jednotný cha-
rakter, ale zároveň každá stanice 
byla nějakým způsobem odlišena. 
Tým hlavního architekta metra 
Evžena Kyllara, který v roce 1977 
vystřídal Jaroslava Otrubu, zvolil 
coby sjednocující materiály trasy B 
sklo a keramiku. Zatímco sklo se 
objevilo ve zcela novátorském po-
jetí, v případě keramiky se jednalo 
o dobře vyzkoušenou technologii 
z trasy II. C. Sklo bylo osazováno ve 
formě velkoformátových rovných 
nebo ohýbaných vrstvených tabulí 
typu Connex s barvenou fólií uvnitř. 
Obklady pro tento účel speciálně 

vyvinul Metroprojekt společně se 
sklářskými výtvarníky, Výzkumným 
ústavem sklářským a podnikem Sklo 
Union – Sklotas Teplice.36 Stanice 
Karlovo náměstí dostala skleněné 
obklady stříbrné, jako vodní hladi-
na blízké Vltavy. Národní třída zlaté 
jako Zlatá kaplička – Národní diva-
dlo. Třetí skleněná stanice, Náměstí 
Republiky, má obklady v bronzovém 
tónu, který má upomínat na starově-
kost kmenů Čechů a Slováků. Kera-
mické glazované obklady se objevily 
na Můstku, Florenci a Smíchovském 
nádraží. Sjednocujícími prvky trasy B 
se staly bílé klenby z desek zvaných 
Ekrona a válcové nosiče, které v sobě 
integrovaly osvětlení, ozvučení a in-
formační systém. Tyto tubusy ve 
žluté barvě linky B evokují hi-tech 
proud v architektuře. Bílé klenby 
tunelů osvětlovaly sodíkové výboj-
ky ve vrchní části nosičů, zářivky 
mířily na podlahu. Architekti použili 

32  SEKORA, Ondřej: Druhá trasa pražského metra. Umění a řemesla, 1979, roč. 23, č. 1, s. 22.
33  KOSTKA, Zdeněk: Pražské metro. Výtvarná kultura, 1979, roč. 3, č. 2, s. 1.
34  (tr): Krásno se stává skutečností. Večerní Praha, 2. 3. 1978, s. 2.
35  Patnáct let Metroprojektu. Dopravní podnik hl. m. Prahy – Metroprojekt, Praha 1986, s. 97.
36  BROUL, Julius: Sklo pro pražské metro – provozní úsek trasy I.B. Sklář a keramik, 1986, roč. 36, č. 9, s. 276.

Telefonní kóje ve vestibulu stanice Národní třída, osmdesátá léta  (foto: archiv Metro-
stavu / Josef Husák)

PD_02_2022.indb   44 24.06.2022   8:18



STAVBA STOLETÍ

2022/02 PAMĚŤ A DĚJINY 45

bílých stropů, světlých keramických 
obkladů i skleněných ploch k dosa-
žení optického zvětšení a přehled-
nosti vnitřního prostoru a vyloučení 
pocitu stísněnosti z podzemních 
staveb. Předmětem originálního 
architektonického řešení se staly 
vestibuly i povrchové výstupní objek-
ty včetně designu kójí pro telefonní 
automaty. Dále se uplatily sestavy 
speciálních prvků navržených sklář-
skými výtvarníky. František Vízner 
vytvořil lisované skleněné tvarovky 
s vnitřním vlnitým desénem pro sta-
nici Karlovo náměstí a Václav Cígler 
reflexní „čočky“ z bronzově pokove-
ného skla pro Náměstí Republiky. 
V obou případech byly výsledkem 
designové šperky pražského metra. 
Přestupní stanice Můstek a Florenc 
zase dostaly převýšené střední lodě 
nástupišť s přestupními schodišti.

Nástupiště stanice Náměstí Republiky na trase metra B s reflexními „čočkami“ z bronzově pokoveného skla Václava Cíglera, 
osmdesátá léta (foto: archiv Metro stavu / Josef Husák)

Jan Hána při tvorbě plastiky Interkosmos pro stanici Pražská v Moskvě, osmdesátá 
léta (foto: archiv Metro stavu / Josef Husák)
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Koncepci trasy I. B se vymyká sta-
nice Anděl, původně Moskevská, na 
které se podíleli sovětští architek-
ti a výtvarníci v rámci „bratrské“ 
akce, kdy československá strana na 
oplátku realizovala stanici Pražskou 
v Moskvě. Architekt Lev Nikolajevič 
Popov, autor celé řady moskevských 
stanic, zde navrhl osvětlení nástupi-
ště pomocí vejčitých lunet v klenbě, 
které použil například ve stanici 
Nachimovskij prospekt. Severní 
vestibul, jejž navrhla Maria Davi-
dová, zdobila florentinská mozaika 
sovětských výtvarníků zobrazující 
nejvýznamnější památky Moskvy. 
Nahradila ho polyfunkční budova 
Zlatý Anděl Jeana Nouvela, náročná 
mozaika byla zlikvidována.

Na stanici Pražská v Moskvě spolu-
pracovali Zdeněk Chalupa, Eva Břus-
ková, Petr Šafránek a Evžen Kyllar. 

Někdejší florentská mozaika sovětských umělců v později přestavěném severním vestibulu stanice Anděl (dříve Moskevská), 
osmdesátá léta (foto: archiv Metro stavu / Josef Husák)

Již neexistující povrchový vestibul stanice Národní třída, osmdesátá léta (foto: archiv 
Metro stavu / Josef Husák)
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Použili osvědčená pražská řešení: 
keramické tvarovky na stěnách osa-
zené suchou montáží, kovové prvky 
z tombaku, podhledy z bílého plechu 
s vestavěnými zářivkami. Výtvarnou 
výzdobu vytvořili Lubomír Šilar, 
Stanislav Libenský, Jan Bartoš a Jan 
Hána, který je autorem monumen-
tální kamenné plastiky spolupráce 
a přátelství obou národů, ve formě 
dvojice kosmonautů – Interkosmos.

Ze zaniklých povrchových pavilonů 
uveďme prosklenou stavbu architekt-
ky Rady Staňkové na Národní třídě 
propojenou „kolonádami“ s obchod-
ním domem Máj a s integrovanou 
skleněnou plastikou Stanislava 
Libenského a Jaroslavy Brychtové. 
V letech 2012–2014 jej nahradila 
budova Quadrio podle návrhu studia 
Cigler Marani.  

Trasa B nejvíce zasáhla do centra 
města a umožnila realizovat rozsáhlé 
pěší zóny. Stanice se skleněnými ob-
klady patří v celém metru jistě mezi 
architektonicky nejzajímavější. 

NEDOCENĚNÉ DĚDICTVÍ

Pražské metro představuje specifický 
doklad komplexní tvorby, sahající od 
designu po urbanismus. Ukazuje nám 
mimořádně koncepční a zodpovědný 
přístup architektů, který přinesl tro-
jici osobitě a invenčně pojatých tras. 
Dnes tvoří nejrozsáhlejší dochovaný 
soubor veřejných interiérů sedmde-
sátých a osmdesátých let 20. století 
v České republice. Porevoluční doba 
přinesla do elegantních a čistých 
prostor vestibulů mnoho komerce, 
vizuálního smogu a pokleslého vku-
su, což lze nejvýrazněji demonstrovat 
v podchodech na Václavském ná-
městí. Původně halové prostory se 
proměnily v chodby mezi obchody, 
jejichž podoba se dřívější eleganci 
a čistotě propastně vzdálila. Zcela 
pochopitelné a nutné doplňování 

výtahů se bohužel většinou odehrá-
vá bez respektu k původnímu de-
signu. Často degradační efekt mají 
také nová svítidla, zejména pokud 
osvětlují pouze podlahu, zato klenby 
tunelů zahalují do tmy. 

Skutečnost, že metro je primárně 
dopravní stavbou, patrně do jisté 
míry bránila v docenění jeho archi-
tektonických hodnot. Na druhou 
stranu je tak chráněno před ob-
vyklými odsudky za to, že vzniklo 
za socialismu, a navíc s výpomocí 
Sovětského svazu. Hodnotu archi-
tektury nemůže snižovat ani fakt, že 
stavba byla ve své době ideologicky 
zneužívána k oslavě a legitimizaci 
socialistického zřízení. Vzhledem 
k tomu, že se v rámci metra uplatnila 
široká škála výtvarných děl různých 
stylů, technik, vkusu a ideologie, lze 
hovořit o reprezentativním vzorku 
monumentální tvorby sedmdesátých 
a osmdesátých let.

Jak tedy naložit s prostory me-
tra, aby dále nedegradovaly jeho 
architektonické hodnoty? Záblesk 
lepších zítřků představuje nedávná 
úprava jižního vestibulu stanice 

Anděl za účasti architektky metra 
Anny Švarc. Došlo zde k obnově 
původního velkorysého halového 
podchodu odstraněním druhotných 
prodejen, obnovou původních kamen-
ných dlažeb, obkladů i korýtkového 
osvětlení v podhledu typu metro. Kéž 
by se takové úpravy dočkaly i další 
stanice metra.

Stavba československo-sovětské spolupráce

Oficiální tisk a propagační literatura od počátku metro důsledně 
prezentovaly jako příkladnou stavbu československo-sovětské spolupráce 
a přátelství.37 Režim bezpochyby využíval stavbu metra ke své reprezentaci 
a obhajobě socialistického zřízení. V případě spolupráce se však nejednalo 
o lživou propagandu, ale spíše o propagaci. Sovětský svaz skutečně 
poskytl komplexní pomoc, od volby metra místo podpovrchové tramvaje 
přes projekční přípravu, komplikovanou realizaci až k vlastnímu provozu. Do 
ČSSR byly vyslány desítky sovětských specialistů s dlouhodobým pobytem 
ke konzultacím ve všech aspektech metra. Sovětský svaz poskytl razicí 
štíty, vozy metra, eskalátory, bagry, buldozery a celou řadu dalších zařízení 
a materiálů. V SSSR bylo zaučeno přes tři sta československých odborníků. 
Jako vyvrcholení „bratrské“ spolupráce a realizace principu socialistického 
internacionalismu byla prezentována vzájemná součinnost na výstavbě 
stanice Pražská v Moskvě a Moskevská v Praze, které byly obě uvedeny do 
provozu 2. listopadu 1985 na počest 68. výročí Velké říjnové socialistické 
revoluce (7. listopadu 1917).38

37  TROJANOVÁ, Monika: Mediální obraz pražského metra v dobovém tisku v období 1974–1990 (bakalářská práce). Fakulta sociálních věd 
Univerzity Karlovy, Praha 2011.

38  ROMANCOV, Georgij: Stanice Pražská v Moskvě – symbol čs.-sovětské spolupráce. Investiční výstavba, 1985, roč. 23, č. 11, s. 358–359; 
VOSKA, Zdeněk: Pražské metro – stavba československo-sovětské spolupráce. Investiční výstavba, 1987, roč. 25, č. 11, s. 343–347.
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