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Anotace 
 
Studie se zabývá problematikou ochrany míst s velkou koncentrací osob se zaměřením na 
systém metra v České republice i ve světě. Obsahem studie je historie metra v Praze, jeho 
budování a budoucí vývoj. Následující kapitoly jsou věnovány srovnání systémů metra ve 
světě, využití metra jako objektu civilní ochrany včetně zásobování potravinami, vodou, 
vzduchem, energiemi apod. Dále se text zabývá výčtem a popisem skutečných mimořádných 
událostí, které v metru nastaly či mohou nastat a mít nežádoucí následky, jako např. požáry, 
povodně, teroristické útoky atd. včetně bezpečnostních opatření  a cvičení záchranných 
složek. Poslední kapitola je věnována třem typům bezpečnostních opatření a jejich srovnání. 
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Abstract 
 
Crowded Places as a Security Issue: Subway 
 
The study deals with the protection of crowded places focusing on the metro system in the 
Czech Republic and countries around the world. This study contains the history of the 
subway in Prague, its construction and future development. The following chapters are 
devoted to a comparison of metro systems in the world; use the subway as the object of civil 
protection, including the provision of food, water, air, energy etc. The work deals with 
enumeration and description of actual incidents, which in subway occurred or may occur 
and result in undesirable consequences, e.g. fires, floods, terrorist attacks etc. including 
security measures and training rescue exercises. The last chapter is devoted to three types of 
security measures and their comparison. 
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Úvod 
 
Tématem předkládané studie je ochrana míst s velkou koncentrací osob: metro. Vzhledem 
k poměrně nedávným událostem a stoupajícímu počtu teroristických útoků se jedná o téma 
aktuální. Cílem studie je z co největšího množství dostupných a neutajených zdrojů vytěžit 
maximum informací  o bezpečnostních opatřeních systému metra, zjistit jaké jsou aktuální 
trendy v zabezpečení systému metra v České republice, ale i ve světě a tato opatření 
porovnat. Hlavním cílem studie je vytvořit přehledný a pokud možno ucelený materiál  
o systému metra, a to především jaká rizika mu hrozí, včetně jejich výčtu, a jakými způsoby 
se jim dá předcházet prostřednictvím bezpečnostních opatření, nebo je alespoň co 
nejefektivněji řešit.  
 
Systém metra představuje relativně snadný cíl pro potenciální útočníky a není v lidských 
silách, ani prostřednictvím nejmodernějších technologií, ho dokonale ochránit, především ve 
spojitosti se sebevražednými atentátníky. Bezpečnost týkající se metra je možné pouze 
zvýšit, ne však stoprocentně zaručit. 
 
V rámci studie jsou stanoveny následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Komplexní bezpečnostní opatření v rámci metra v České republice (Praha) 
zůstávají „ve vleku“ finančních aspektů.  
 
Hypotéza č. 2: Zásadnější bezpečnostní opatření v zahraničí byla obvykle důsledkem 
konkrétního bezpečnostního incidentu. 
 
Studie je rozdělena do sedmi kapitol. Podstatou první kapitoly je vymezení stěžejních pojmů 
nezbytných pro dané téma. Definovány jsou například termíny jako crowded places, 
mimořádná událost, krizová situace, prvek kritické infrastruktury atp. Obsah druhé kapitoly 
je věnován především historii, budování a zázemí systému metra v Praze. Ve třetí kapitole 
jsou stručně popsány systémy metra vybraných měst po celém světě a jejich historie. Čtvrtá 
kapitola je zaměřena na sekundární funkci systému metra v Praze. Ten neslouží jen jako 
dopravní prostředek, ale rovněž jako objekt civilní ochrany. V kapitole je vymezeno 
fungování ochranného systému metra, jeho technického centra, zásobování elektrickou 
energií, vzduchem, vodou  a potravinami atd. Zřejmě nejobsáhlejší pátá kapitola je rozdělena 
na několik podkapitol, z nichž každá se týká určité mimořádné události či bezpečnostního 
incidentu, jako jsou teroristické útoky, požáry, povodně a jiné. Ke každému zdroji rizika je 
popsána mimořádná událost, která se v minulosti odehrála, ať už v České republice, nebo ve 
světě. Na závěr každé podkapitoly jsou vymezena použitá a vhodná bezpečnostní opatření. 
Součástí páté kapitoly je i cvičení záchranných složek, zejména popis průběhu a hodnocení 
taktického cvičení na chemický útok v metru, ale i na cvičení blackout. Cílem a obsahem 
šesté kapitoly je vymezení tří bezpečnostních opatření či přístupů a porovnání jejich řešení. 
Poslední, sedmá, kapitola je pojata jako rozhovor se čtyřmi odborníky na bezpečnostní 
problematiku.  
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1 Vymezení stěžejních pojmů 
 
Z hlediska ochrany míst s velkou koncentrací osob, konkrétně metra, je důležité vymezit 
několik stěžejních pojmů. Mezi tyto jsou zařazeny: místa velké koncentrace osob, dále tzv. 
crowded places, mimořádná událost, krizová situace a zejména kritická infrastruktura včetně 
prvků kritické infrastruktury a jejich výčet v České republice. 
 
1.1 Místa velké koncentrace osob a „crowded places“ 
 
Jedná se o místa, na kterých je soustředěno či nahromaděno velké množství osob (tzv. 
přeplněná místa), především civilního obyvatelstva. Tzv. crowded places se dají definovat 
jako: „otevřená prostranství nebo uzavřený prostor či prostředí, na která má veřejnost volný 
přístup a která mohou být, vzhledem ke své hustotě a koncentraci lidí zde se pohybujících, 
označena za potenciálně vhodný cíl teroristů“.1 Jednoduše jsou to místa, kde se vyskytuje jak 
velký počet, tak vysoká hustota osob (blízkost významného množství lidí) a současně je 
vysoce zranitelný a snadno dostupný. Řadí se sem například: 

 

 nákupní centra a tržiště, obchodní komplexy, 

 sportovní stadiony nebo haly, 

 zábavní centra, divadla, kina, 

 restaurace, diskotéky a bary, hotely, 

 shromáždění či demonstrace, 

 turistické destinace, památky, muzea, náměstí apod.,  

 významné dopravní uzly, metro, 

 terminály na letištích, 

 prostředky hromadné dopravy a s tím spojená autobusová a vlaková nádraží, 

 nemocnice, zdravotnická zařízení, polikliniky, 

 školská zařízení, knihovny, koleje atd.2 
  
Dají se označit za tzv. měkké cíle, což obecně znamená, že jsou snadněji přístupné ke 
spáchání trestného činu, jelikož z hlediska ochrany nejsou řádně  a odpovídajícím způsobem 
zabezpečeny. Protějškem měkkých cílů jsou cíle tvrdé, které naopak podléhají vysoké úrovni 
zabezpečení. Jako vhodný příklad tvrdých cílů mohou posloužit jaderné elektrárny, vojenské 
objekty, vládní budovy, velvyslanectví atd.3  
 

                                                           
1 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití. Středisko bezpečnostní politiky. 2012 [cit. 2016-01-25]. Dostupné z:  
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf 
2 KRULÍK, Oldřich. Ochrana objektů strategického významu. In: KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle 
moderních technologií. Vydání první. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014, 390 
stran. ISBN 978-80-260-7115-0, s. 296 – 297. 
3 TOMÁNEK, Jiří. Problematika ochrany měkkých cílů před teroristickým útokem. Zlín, 2015 [cit. 2016-01-25]. 
Dostupné z: https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/33867/tom%C3%A1nek_2015_dp.pdf?sequence= 
1&isAllowed=y. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce Ing. Dora Lapková. 
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Crowded places se dají rozčlenit do dvou základních kategorií, a to místa trvalých 
shromáždění – mezi která patří venkovní (stadiony) a vnitřní prostory (metro, nákupní 
centra, koncertní sály apod.) a místa dočasného shromáždění, která mají podobu venkovních 
akcí a dále se dělí na dočasné placené akce (např. festivaly) a dočasné akce s volným 
vstupem (průvody apod.).4 
 
Vzhledem k současné bezpečnostní situaci jsou místa velké koncentrace osob vystaveny 
většímu riziku než obvykle a představují vhodný cíl pro teroristické útoky. V historii můžeme 
nalézt několik případů teroristických útoků na crowded places, připomeňme například 
červenec 2005, kdy v Londýně došlo k teroristickému útoku prostřednictvím bomb na 
městskou hromadnou dopravu s více než 50 mrtvými a 700 raněnými osobami. Další 
nevybuchlá výbušná zařízení byla nalezena v londýnském metru a jen díky tomu, že nebyla 
správně vyhotovena, nedošlo k dalším ztrátám na životech a škodám. Připomeňme také 
teroristické útoky z loňského roku v Paříži, kdy v listopadu zaútočili teroristé rovnou na 
několik míst, například v koncertním sále Bataclan a u fotbalového stadionu Stade de France. 
Díky těmto událostem můžeme vidět, že crowded places jsou vzhledem ke snadnému 
přístupu, zranitelnosti a dosažitelnosti velmi atraktivním cílem a proto je potřeba věnovat 
dostatečnou pozornost bezpečnostním opatřením, která jsou ovšem poněkud 
problematická. 
 
1.2 Mimořádná událost 
 
Pojem mimořádná událost je definován v zákoně č. 239/2000 Sb.,  o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, konkrétně v ustanovení §2 odst. b) jako 
„škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací“.5 
 
1.3 Krizová situace 
 
Krizová situace je vymezena zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně 
některých zákonů (krizový zákon) v ustanovení §2 odst. b). Krizovou situací se rozumí 
„mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické 
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 
stav ohrožení státu“.6 
 

                                                           
4 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití. Středisko bezpečnostní politiky. 2012 [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: 
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf 
5 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném znění. 
6 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) v platném znění. 
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1.4 Kritická infrastruktura 
 
Kritickou infrastrukturou se, dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ustanovení §2 odst. g), myslí „prvek kritické infrastruktury 
nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na 
bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 
ekonomiku státu“.7 Jsou to tedy prostředky či systémy, jejichž narušení by mělo velice 
závažný dopad. Do kritické infrastruktury se dají zařadit takové, které jsou nezbytné pro 
zajištění bezpečnosti, zdraví atp.8 
 
1.5 Prvek kritické infrastruktury 
 
Prvek kritické infrastruktury, je stejně jako v případě krizové situace a kritické infrastruktury, 
vymezen v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně některých zákonů (krizový 
zákon). Podle §2 odst. i) je „prvkem kritické infrastruktury zejména stavba, zařízení, 
prostředek nebo veřejná infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li 
prvek kritické infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek 
evropské kritické infrastruktury“.9 
 
Provozovatelem prvku kritické infrastruktury může být jednak organizační složka státu, tzn. 
ministerstva a jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka. Provozovatelem může být 
také ten, kdo organizační složkou státu není.10 Pro příklad se jedná například o tyto 
provozovatele: 
 

 ČEPRO a. s., 

 ČEPS a. s., 

 Česká spořitelna, a. s., 

 Česká pošta s. p., 

 Československá obchodní banka, a. s., 

 Komerční banka, a. s., 

 MERO, a. s., 

 Řízení letového provozu České republiky, s. p., 

 Správa železniční a dopravní cesty s. o., 

 Státní pokladna centrum sdílených služeb s. p.11 

                                                           
7 Tamtéž. 
8 KRULÍK, Oldřich. Ochrana objektů strategického významu. In: KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle 
moderních technologií. Vydání první. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014, 390 
stran. ISBN 978-80-260-7115-0, s. 287. 
9 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) v platném znění. 
10 ROSINOVÁ, Marika. Aktuální stav určení prvků kritické infrastruktury v České republice. Časopis 112. 2012,  
č. 10. HZS ČR. 2012 [cit. 2016-02-01]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-casopis-112-
2012-casopis-112-rocnik-xi-cislo-10-2012.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 
11 NBÚ určil prvky kritické infrastruktury. KYBEZ: Portál Kybernetické Bezpečnosti. 2015 [cit. 2016-02-01]. 
Dostupné z: https://www.kybez.cz/uvod/-/blogs/nbu-urcil-prvky-kriticke-infrastruktury 
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Dle toho, zda provozovatelem je či není organizační složka státu, je vymezen specifický 
postup v určení prvku kritické infrastruktury. V případě, že je provozovatelem organizační 
složka státu, zašlou ministerstva a jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka 
Ministerstvu vnitra – respektive Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství hasičského 
záchranného sboru České republiky návrhy s prvky kritické infrastruktury. Následně 
Ministerstvo vnitra z těchto podkladů vypracuje seznam, který předloží vládě, jenž 
prostřednictvím usnesení rozhodne o tom, který se prvkem skutečně stane.  
 
Jiný postup se uplatňuje, když provozovatelem organizační složka státu není. V tomto 
případě náleží rozhodování příslušným ministerstvům, ústředním správním úřadům a České 
národní bance. Prvky kritické infrastruktury jsou určeny opatřeními obecné povahy. Příslušná 
ministerstva, ústřední správní úřady a Česká národní banka, která o prvku kritické 
infrastruktury rozhodla, musejí o této skutečnosti informovat Ministerstvo vnitra.12 
Průřezová a odvětvová kritéria, určující, zda se jedná o prvek kritické infrastruktury, 
nalezneme v nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 
infrastruktury. 
 
Aby byl prvek za prvek kritické infrastruktury označen, musí splňovat minimálně jedno ze tří 
průřezových kritérií. Hlediskem kritérií jsou: 
 

 oběti s mezní hodnotou více než 250 mrtvých anebo počet překračující 2 500 osob 
s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, 

 ekonomický dopad s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu převyšující 0,5 % hrubého 
domácího produktu, 

 dopady na veřejnost s mezní hodnotou spočívající v rozsáhlém omezení v poskytování 
nezbytných služeb či jiný významný zásah do každodenního života, které postihne více 
než 125 000 osob. 

 

                                                           
12 ROSINOVÁ, Marika. Aktuální stav určení prvků kritické infrastruktury v České republice. Časopis 112, 2012, 
č. 10. [cit. 2016-02-01]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-casopis-112-2012-casopis-
112-rocnik-xi-cislo-10-2012.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 
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Odvětví, ve kterých se nacházejí prvky kritické infrastruktury, vymezuje nařízení vlády 
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Těchto odvětví je celkem 
sedm a patří mezi ně: 
 
1. energetika (elektřina – určeno 200 prvků, zemní plyn, ropa a ropné produkty – určeno 

93 prvků, centrální zásobování teplem), 
2. vodní hospodářství – určeno 11 prvků (zásobování vodou, úpravna vody, vodní dílo), 
3. potravinářství a zemědělství (rostlinná a živočišná výroba, potravinářská výroba), 
4. zdravotnictví (zdravotnické zařízení, ochrana veřejného zdraví, výroba, skladování 

a distribuce léčiv a zdravotnických prostředků, přednemocniční neodkladná péče), 
5. doprava – určeno 13 prvků (silniční, železniční, letecká, vnitrozemská lodní doprava), 
6. komunikační a informační systémy (technologické prvky: mobilní sítě elektronických 

komunikací, pevné sítě elektronických komunikací – určeno 719 prvků, pro televizní 
a rozhlasové vysílání, pro poštovní služby – určeno 101 prvků, satelitní komunikaci, 
informačních systémů a oblast kybernetické bezpečnosti), 

7. finanční trh a měna – určeno 74 prvků (výkon činnosti České národní banky, kapitálový 
trh, bankovnictví, pojišťovnictví), 

8. nouzové služby – určeno 19 prvků kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém 
a s tím spojená operační a informační střediska, operační střediska, dispečinky, radiační 
monitorování, předpovědní, varovná a hlásná služba), 

9. veřejná správa (veřejné finance, zaměstnanost a sociální ochrana, státní správa 
a samospráva, zpravodajské služby, justice a vězeňství, výkon činnosti ministerstev 
a jiných ústředních správních úřadů co se týče zajištění připravenosti na řešení krizových 
situací). 

 
K roku 2012 bylo dle údajů Hasičského záchranného sboru České republiky celkem 1 333 
prvků kritické infrastruktury, z nichž 103 prvků kritické infrastruktury provozuje organizační 
složka státu a u 1 230 prvků kritické infrastruktury provozovatelem není organizační složka 
státu. Celkový počet provozovatelů čítá 152 subjektů kritické infrastruktury.13 
 
Dle nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury je 
prvkem kritické infrastruktury pouze železniční doprava – a to dráha celostátní.14 Proto je 
potřeba zdůraznit, že přestože doprava (silniční, železniční a letecká) je odvětvím prvků 
kritické infrastruktury, samotné metro jako takové, potažmo Dopravní podnik hlavního 
města Prahy, do nich zahrnut není.15 

                                                           
13 ROSINOVÁ, Marika. Aktuální stav určení prvků kritické infrastruktury v České republice. Časopis 112, 2012, 
č. 10. [cit. 2016-02-01]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-casopis-112-2012-casopis-
112-rocnik-xi-cislo-10-2012.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 
14 KRULÍK, Oldřich. Ochrana objektů strategického významu. In: KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle 
moderních technologií. Vydání první. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014, 390 
stran. ISBN 978-80-260-7115-0, s. 289 – 291. 
15 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury v platném znění. 
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2 Historie, budování a zázemí pražského metra 
 
Zcela první návrh na vybudování podzemní dráhy padl v červnu roku 1898 ze strany majitele 
železářského velkoobchodu Ladislava Rotta. Jeho návrh padl v době, kdy v Praze probíhalo 
budování kanalizace a asanace Josefova  a Starého Města a proto mu přišlo vhodné této 
situace využít. Pro svůj nápad se inspiroval Budapeští, kde byla o dva roky dříve, roku 1896, 
uvedena do provozu podzemní dráha. Ovšem tento návrh se neujal a nebyl tedy ani 
uskutečněn.16 
 
Zpočátku se s metrem jako takovým nepočítalo, návrhy spočívaly ve vybudování tzv. 
podpovrchové tramvajové rychlodráhy v centru Prahy. Ovšem stavební firmy, které byly 
pověřeny zpracováním projektu, přesvědčily městské orgány, že lepším řešením bude 
vybudování samostatné klasické podzemní dráhy. Projektová dokumentace počítala 
s tratěmi v úsecích Smíchov – Libeň  a Holešovice – Vinohrady. První trať měla být postavena 
v roce 1945, ale tento záměr zhatila válka, kdy byla ze strany protektorátních orgánů 
zakázána výstavba veškerých novostaveb. Po konci války naopak pro tento projekt nebylo 
dostatek finančních prostředků.17 
 
Ilustrace: Projekt podpovrchové tramvaje, Náměstí republiky, rok 1966.18 
 

 
 

                                                           
16 40 let pražského metra. 2014 [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: http://www.m40.cz 
17 Tamtéž. 
18 Historická fotogalerie – Mapy a projekty. Metroweb. 2013 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
https://www.metroweb.cz/metro/historie/mapy/mapy.htm 
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Ilustrace: Projekt podzemních drah z roku 1926.19 
 

 
 
2.1 Metro obecně 
 
Metro se dá vymezit jako „městská elektrická kolejová rychlodráha, která má tyto základní 
znaky: 
 

 segregace od ostatních druhů dopravy v celé délce trasy (základní určující kritérium), 

 autonomnost systému vzhledem k železnici nebo tramvajové dopravě, 

 provozní technologie je odvozená od železnice s těmito odlišnostmi: menší vzdálenost 
stanic, vysoké zrychlení i rychlost jízdy, velká přepravní kapacita, hustý sled vlaků, 

 trasa je vedena v tunelech i na povrchu, 

 stanice podzemní, povrchové i nadzemní vždy s mimoúrovňovým přístupem cestujících na 
nástupiště.“20 

 
Metro spadá do kategorie tzv. železniční dráhy speciální, jelikož slouží k dopravní obsluze 
obce. Nejrozsáhlejší systémy metra nalezneme například v Paříži, Moskvě, Tokiu, Londýně, 
New Yorku atd. 
 

                                                           
19 Tamtéž. 
20 Fakulta stavební – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2016 [cit. 2016-02-06]. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/cs/ 
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Tratě metra jsou dvojkolejné s provozem po pravé straně, na tratích musí být prostor, který 
umožní obrat vlaku. Tato místa musí být i jinde než na úplném konci linky. Tratě se v žádném 
případě nesmí křížit, ať už mezi sebou navzájem, tak ani pozemními komunikacemi ani jinými 
drahami – křížení tratí musí být provedeno mimoúrovňově. 
 
2.1.1 Druhy systémů metra 
 
Existují tři druhy systémů metra, které se dělí podle kapacity cestujících ve špičce, kterou 
jsou schopny zvládnout. Prvním typem je metro lehké, takzvané Docklands Light Railway, 
jehož maximální kapacita je ve špičce v jednom směru ne více než 20 000 cestujících za 
hodinu. Tzv. lehké metro jezdí po speciálně upravené dráze, nemá kovová kola, ale 
pneumatiky. Napájeno je klasicky elektrickým proudem ze samostatných kolejnic, obvyklá 
nejvyšší rychlost je  60 km/h. Výhodou je, že výstavba je méně finančně náročná, ve srovnání 
s klasickým metrem a lépe se přizpůsobí terénu. 
 
Druhým typem je klasické metro, které známe také v Praze. Kapacita osob, kterou dokáže ve 
špičce za hodinu v jednom směru odbavit, je maximálně 40 000 za hodinu. U klasického 
metra nejsou pneumatiky příliš časté, napájeno je elektrickým proudem z nezávislé přívodní 
kolejnice. Obvyklá nejvyšší rychlost je 80 km/h. Typ klasického metra je ve světě využíván 
nejčastěji. Ve srovnání s lehkým metrem se klasické nedokáže tak dobře přizpůsobit terénu, 
proto je nutné vybudovat tunely či estakády.21 
 
Třetím a posledním typem je expresní metro, které má ve špičce kapacitu v jednom směru až 
70 000 cestujících za hodinu. Expresní systém metra je schopen obsloužit rozsáhlé území. 
Tento systém metra funguje například v San Franciscu. Metro expresní má mnohem větší 
rozchod kolejí, nečastějším rozchodem je 1 676 mm, ve srovnání s klasickým metrem a jeho 
1 435 mm. Nejvyšší obvyklá rychlost expresního metra je ve srovnání s předchozími dvěma 
typy od 120 až do 140 km/h. Ve světě není tento typ metra příliš častý, využívá se jako 
náhrada chybějící železniční sítě. Ani expresní systém metra se není schopen přizpůsobit 
terénu a ulicím, proto i v tomto případě se staví estakády nebo tunely.22 
 
2.2 Příprava prvního úseku pražského metra – linka C 
 
V 60. letech XX. století byla situace okolo pražské městské hromadné dopravy natolik 
zoufalá, že bylo nutné provést radikální řešení. Z toho důvodu roku 1965 československá 
vláda přijala tzv. Investiční studii, ve které se navrhovala výstavba systému podpovrchové 
tramvaje se třemi úseky v centru Prahy. Do budoucna se počítalo s tím, že by se systém 
podpovrchové tramvaje přebudoval na klasické metro. Následně byla dne 7. ledna 1966 
v Opletalově ulici slavnostně zahájena výstavba prvního ze tří úseků podpovrchové tramvaje. 
K 15. březnu roku 1967 byla započata výstavba zcela první stanice podpovrchové tramvaje 

                                                           
21 Fakulta stavební – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2016 [cit. 2016-02-06]. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/cs/ 
22 Tamtéž. 
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Hlavní nádraží a o několik týdnů později začaly přípravné práce ve stanici Muzeum včetně 
hloubení tunelu mezi těmito stanicemi. 
 
Dne 9. srpna roku 1967 došlo k obratu, když vláda změnila své prvotní rozhodnutí a dospěla 
k závěru vybudovat rovnou samotné metro bez mezietapy v podobě systému podpovrchové 
tramvaje. Aby se výstavba nemusela přerušit, byla rychle připravována projektová 
dokumentace k první trati metra. Ta sestávala ze čtyř tratí A až D a po jejich vybudování se 
počítalo s úplným zrušením tramvajové dopravy.  
 
Ražba prvního tunelu metra mezi Štětkovou ulicí a Náměstím hrdinů byla zahájena 20. ledna 
1969. Jako první byl postaven úsek trasy C od stanice dnešní Florence (tehdy Sokolovská) až 
po Kačerov. Tento úsek čítal celkem  9 stanic s depem na Kačerově. Dne 6. května 1971 byly 
zahájeny zkušební jízdy souprav, další dva roky poté r. 1973, se uskutečnila první ověřovací 
jízda soupravou metra po celém úseku trasy C. Zjišťovaly se poslední nedostatky, jako 
například chybějící hasicí přístroje ve vagonech, nebo se stanovila maximální dovolená 
rychlost z původních 50 km/h na 80 km/h. Pravidelný provoz byl slavnostně zahájen 
9. května 1974. V souvislosti se spuštěním první trati metra byl zrušen provoz starých 
tramvají a přistoupilo se k redukci tramvajové sítě.  
 
2.3 Příprava dalších úseků pražského metra – linka A a B 
 
V době zahájení provozu na první lince metra započala stavba dalšího úseku,  a to tratě A. 
Trať A se od trasy C lišila tím, že stanice byly umístěny hluboko pod zemským povrchem  
a jednalo se o stanice tzv. ražené. Linka A byla uvedena do provozu dne 12. srpna 1978.23 
 
V roce 1985, přesně 2. listopadu, byl také zahájen provoz linky B, prozatím šlo jen o její část 
v úseku od Smíchovského nádraží až po Florenc. Do tohoto roku také ve vstupech do metra 
fungovaly turnikety, ovšem 29. září 1985 byly turnikety zrušeny a místo nich zaveden nový 
odbavovací systém v podobě elektronických označovacích strojků.24 
 
2.4 Současnost, základní údaje, stanice a specifika metra 
 

V České republice se nachází metro pouze v hlavním městě Praze a má celkem tři linky,  
A, B a C. Celková provozní délka tras metra je 65,15 km, stavební délka je o něco delší 
– 67,134 km. Po prodloužení linky A vzrostl počet provozovaných stanic na 61. Z tohoto 
počtu jsou tři stanice přestupní – Muzeum, Můstek  a Florenc.25 Metro je možné využít od 
4:30 hodin do 00:30, intervaly se pohybují dle dopravní špičky mezi 125 až 600 sekundami. 
 
Metro je nejrychlejším způsobem přepravy a dalo by se říci, že i nejdůležitějším, jelikož 
denně přepraví zhruba 41 % všech cestujících na území hlavního města Prahy, což je více než 
1 156 000 osob za den. Proto narušení provozu metra by mělo nezanedbatelné následky. 

                                                           
23 40 let pražského metra. 2014 [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: http://www.m40.cz 
24 40 let pražského metra. 2014 [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: http://www.m40.cz 
25 Web nejen o pražském metru…. 2015 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: https://metroweb.cz/ 
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Metro je rovněž velice lákavým a vhodným místem na provedení teroristického útoku, jelikož 
v ranních a odpoledních špičkách cestuje metrem značné množství osob.26 
 
Pro pochopení následujících odstavců je potřeba vymezit rozdíl mezi raženým  a hloubeným 
tunelem metra. Ražený tunel je vybudován tak, že nedojde k poškození zemského povrchu  
a celá výstavba probíhá v podzemí. K tomuto způsobu se přistupuje v případě, že podzemní 
dílo se nachází v přílišné hloubce. Tunel je v souvislosti s tím uložen 20 až 60 metrů pod 
povrchem a má zaklenutý či kruhový průřez. S tímto způsobem budování tunelů je spojen 
přínos v podobě menšího poškození a nižších negativních dopadů na životní prostředí, 
ideální je jejich využití v historických centrech měst, pod vodními toky apod.27 
 
Opakem raženého tunelu je hloubený tunel, kdy je výstavba tunelu prováděna z povrchu 
v otevřené jámě a následně se dokončené dílo zasype. S tím souvisí  i značné poškození  
a narušení životního prostředí, nutnost demolice domů apod. Tunely jsou umístěny pod 
povrchem cca 5 až 18 metrů a mají obdélníkový průřez. Tento postup je využíván u staveb, 
které se nenachází ve velké hloubce nebo jsou bezprostředně pod povrchem.28 
 

                                                           
26 KRULÍK, Oldřich. Ochrana objektů strategického významu. In: KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle 
moderních technologií. Vydání první. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014, 390 
stran. ISBN 978-80-260-7115-0, s. 300 – 301. 
27 BARTÁK, Jiří. Provádění podzemní stavby. Provádění podzemní stavby. 2009, 2009(5), 25 [cit. 2016-02-04]. 
Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2009/05/provadeni-pz_celek_1_25.pdf 
28 Fakulta stavební – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2016 [cit. 2016-02-06]. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/cs/ 
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Ilustrace: Hloubený tunel.29 
 

 
 
Ilustrace: Ražený tunel.30 
 

 
 
Linka A 
 
Trasa o 17 stanicích spojuje stanice Nemocnice Motol a Depo Hostivař. Úsek mezi zastávkou 
Staroměstská a Malostranská je veden pod řečištěm Vltavy. Po vybudování nových stanic je 
17,129 km dlouhá, jízdní doba celé trasy dosahuje 29 minut 15 vteřin. Ve špičce dokáže 
údajně přepravit zhruba 20 320 osob za hodinu, mimo špičku je to pochopitelně méně, cca 
10 500 osob za hodinu.31 
 
V roce 2015 byla linka A prodloužena o čtyři nové stanice (Bořislavka, Nádraží Veleslavín, 
Petřiny a Nemocnice Motol), které by měly ulevit povrchové dopravě v Praze 6 a rovněž 
urychlit cestování nejen na Letiště Václava Havla. Jedná se  o další otevřený úsek po sedmi 

                                                           
29 BARTÁK, Jiří. Podzemní stavby. ČVUT. 2009 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2009/05/provadeni-pz_celek_1_25.pdf 
30 Tamtéž. 
31 Pražské metro I. Nejen z historie. Info Globe. 2008 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: 
http://www.infoglobe.cz/hlavni-mesto-praha1/prazske-metro-i-nejen-z-historie/ 
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letech. Práce započaly v lednu 2010 a provoz byl slavnostně zahájen po třech týdnech 
zkušebního provozu bez cestujících dne  6. dubna 2015.32 Všechny nové stanice, až na stanici 
Nemocnice Motol, která je hloubená, jsou ražené. Stanice Nemocnice Motol je také 
výjimečná tím, že je, na rozdíl od zbývajících tří nových stanic, osvícena denním světlem 
a byla vyhloubena jen 5,6 metru pod povrchem. Nejhlouběji umístěná stanice z těchto 
nových jsou Petřiny, nacházející se 35 metrů pod povrchem. Prodloužení trasy metra A bylo 
spolufinancováno z Fondu soudržnosti z Evropské Unie.33 
 
Na trase linky A nalezneme různé typy stanic. Ve dvanácti případech se jedná  o stanice 
ražené, ať už sloupové, pilířové či bezsloupové, zbývající tři stanice jsou hloubené a dvě 
povrchového typu. Na celé lince A se nacházejí stanice takzvaně ostrovní, jen jediná stanice 
– Nemocnice Motol – má nástupiště řešené postranním způsobem.34 
 
2.4.1 Linka B 
 
Linka B je nejnovější tratí metra v Praze, výstavba její první části totiž začala nejpozději, a to 
v roce 1979. Kompletně dostavěna byla 8. června 2001. Jedná se také o nejdelší ze tří tratí 
s celkovou provozní délkou 25,704 km, 24 stanicemi a jízdní dobou celé trasy 41 minut. 
Spojuje stanice Černý most a Zličín a vede od východního konce Prahy na jihozápadní. Za 
hodinu ve špičce je schopna přepravit cca 21 000 osob, mimo špičku cca 10 500 osob za 
hodinu.35 
 
Stejně jako linka A i C má na své trati dvě přestupní stanice (Florenc a Můstek). Rovněž na 
lince B projíždí vlakové soupravy pod řečištěm Vltavy, konkrétně mezi stanicemi Karlovo 
náměstí a Anděl.36 A to v hloubce 24 metrů pode dnem řeky, kdy celý úsek pod řekou má 
zhruba 400 metrů. Budování tunelů pod dnem Vltavy bylo náročné a provázené problémy.37  
 
Při průzkumných pracích byly zjištěny náročné geologické podmínky, proto bylo nezbytné 
přistoupit k injektáži. Stroje na stavbu tunelů se často potýkaly s výrony vody (zhruba  
14 – 20 litrů/s). Proto bylo nutné navíc vybudovat rozsáhlý odvodný systém. V celém úseku 
pod vodou je železobetonové ostění.38 

                                                           
32 Prodloužené metro A se otevírá. Premiér slíbil peníze na další stanice. E15.cz. 2015 [cit. 2016-02-04].  
Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/prodlouzene-metro-a-se-otevira-premier-slibil-
penize-na-dalsi-stanice-1178118 
33 Nový úsek metra do Motola byl slavnostně otevřen. Dopravní podnik hlavního města Prahy. 2015 
[cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://www.dpp.cz/novy-usek-metra-do-motola-byl-slavnostne-otevren/ 
34 Linka A. Web nejen o pražském metru…. 2015 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z:  
https://metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm 
35 Pražské metro I. Nejen z historie. Info Globe. 2008 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z:  
http://www.infoglobe.cz/hlavni-mesto-praha1/prazske-metro-i-nejen-z-historie/ 
36 KRULÍK, Oldřich. Ochrana objektů strategického významu. In: KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle 
moderních technologií. Vydání první. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014, 390 
stran. ISBN 978-80-260-7115-0, s. 301. 
37 Trasa metra B. Metro Praha. 2016 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://metropraha.eu/trasa-metra-b/ 
38 Linka B. Web nejen o pražském metru…. 2015 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: 
https://metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/1B.htm 
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Stejně jako na lince A i na lince B jsou převažujícím typem stanice ražené. Nalezneme zde ale 
také tři stanice povrchové a zbývajících osm stanic hloubených. Všechny stanice, až na Černý 
most, která má postranní nástupiště a Rajskou zahradu, která je poněkud specifická, co se 
nástupiště týče, protože ta jsou vedena svisle nad sebou ve dvou patrech, jsou všechny 
stanice ostrovního typu. Nejhlouběji umístěna je stanice Můstek, ve 40,3 metrech pod 
povrchem, hned za ní jsou stanice Náměstí republiky a Karlovo náměstí se 40 metry pod 
zemí. Nejvýše, přímo na povrchu, se nacházejí stanice Rajská zahrada a Černý most.39 
 
2.4.2 Linka C 
 
Linka C je nejstarší linkou pražského metra, budování prvního úseku ve stanicích Florenc až 
Kačerov bylo zahájeno roku 1966. Výstavba nejnovějšího úseku z Ládví do Letňan začala 
v červnu roku 2004, dokončena byla 8. května 2008. Je druhou nejdelší z linek pražského 
metra o provozní délce 22,4 km  a 20 stanicích. Za ideálních podmínek metro projede celou 
trasu za 36 minut  a ve špičce je schopno přepravit nejvyšší počet cestujících ze všech linek, 
jedná se totiž o linku nejvytíženější. Přepravní kapacita trasy C je ve špičce cca 26 900 osob 
za hodinu, mimo špičku je to cca 12 600 osob za hodinu.40 
 
Stejně jako u předchozích dvou linek metra, i na lince C se vyskytují úseky, které vedou pod 
dnem Vltavy, jen na rozdíl od nich na lince C se jedná rovnou o dva tyto úseky, konkrétně 
mezi stanicemi Florenc a Vltavská a mezi stanicí Nádraží Holešovice a Kobylisy. Dalším 
specifikem a rozdílností linky C od zbývajících dvou linek je skutečnost, že část úseku, tj. mezi 
stanicemi I. P. Pavlova  a Vyšehrad, vede linka tubusem Nuselského mostu. Linka C vlastní 
ještě jedno prvenství, a to nejdelší vzdálenost mezi stanicemi (Nádraží Holešovice 
– Kobylisy) se 2,748 km.41 
 
Převážná většina stanic na lince C je hloubená, pouze dvě jsou povrchové (stanice Střížkov 
a Vyšehrad) a jedna ražená (stanice Kobylisy). Co se týče typu nástupiště, opět převážná 
většina je ostrovního typu, zbývající čtyři (ve stanicích Prosek, Střížkov, Hlavní nádraží 
a Vyšehrad) jsou postranní. Nejhlouběji se nacházející stanicí v hloubce 31,5 metru je stanice 
Kobylisy, naopak na povrchu je jako jediná z celé linky C stanice Vyšehrad.42 
 

                                                           
39 Linka B. Web nejen o pražském metru…. 2015 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: 
https://metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm 
40 Pražské metro I. Nejen z historie. Info Globe. 2008 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: 
 http://www.infoglobe.cz/hlavni-mesto-praha1/prazske-metro-i-nejen-z-historie/ 
41 KRULÍK, Oldřich. Ochrana objektů strategického významu. In: KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle 
moderních technologií. Vydání první. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014,  
ISBN 978-80-260-7115-0, s. 301. 
Linka C. Web nejen o pražském metru…. 2015 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: 
 https://metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm 
42 Linka C. Web nejen o pražském metru…. 2015 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: 
 https://metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm 
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Ilustrace: Průřez Nuselským mostem.43 
 

 
 
2.5 Budoucnost pražského metra – linka D 
 
Do budoucna se zamýšlí výstavba linky D. První přípravné studie týkající se vybudování čtvrté 
linky se objevily již v roce 1991, zahájení výstavby je ale z důvodu nedostatku finančních 
prostředků stále odkládáno, prozatím se předpokládá, že výstavba by mohla začít v roce 
2017.44 Dle záměrů má spojovat čtvrti Písnice a Pankrác, přes Libuš, Krč, Náměstí bratří 
Synků až na Náměstí Míru. Jde hlavně o to odlehčit lince C, počítá se rovněž s tím, že poslouží 
jako dopravní varianta k přetíženému Nuselskému mostu. Linka D umožňuje budoucí rozvoj 
metra třemi směry – do Modřan, Žižkova a povrchové prodloužení trasy do regionu na jih od 
Prahy. Magistrát hlavního města Prahy odhaduje rozpočet na výstavbu jen prvního úseku 
z Pankráce do Písnice na 25 miliard korun.45 Z fondů Evropské Unie chce získat až 10 miliard 
korun. Samotný provoz linky  D bude přesahovat 300 milionů korun ročně.46 V červenci roku 
2015 Rada hlavního města Prahy přijala usnesení, kterým potvrdila možnost automatického 
metra bez strojvůdce a zároveň schválila přípravu projektu z Pankráce na sever současně 
s prověřením pokračování metra na Náměstí Míru. V souvislosti s výstavbou linky D probíhá 
výkup více než 750 pozemků. Dle Davida Dohnala, vedoucího odboru strategického  
a investičního rozvoje Dopravního podniku hl. m. Prahy, je linka D poslední trasou pražského 
metra, protože prý v Praze nebude další oblast, kam by se vyplatilo novou trasu metra vést.47 

                                                           
43 Praha – Nuselský most. Prostor – architektura, interiér, design. 2015 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/stavitel/nusmost.htm 
44 Historie projektu. Dopravní podnik hl. m. Prahy. 2014 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z:  
http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-d/historie-projektu 
45 Výstavba pražského metra trasy D. Praha.eu. 2013 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/radni
_ing_jiri_parizek/vystavba_prazskeho_metra_trasy_d.html 
46 OPPELT, Robert. Rozhovor: Déčko bude poslední linkou metra, zní z dopravního podniku. IDnes. 2013 
[cit. 2016-03-03]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/rozhovor-decko-bude-posledni-linkou-metra-zni-z-
dopravniho-podniku-1p6-/metro.aspx?c=A131013_182247_co-se-deje_row 
47 Tamtéž. 
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Hlavní motivací pro výstavbu trasy D jsou následující důvody: 
 

 „zajistit kvalitní dopravní obslužnost rozsáhlých sídlištních celků v oblasti Krče, Lhotky, 
Libuše, Nových Dvorů a Písnice a dalších spádových území jižního okraje Prahy a přilehlé 
části regionu; 

 zamezit rostoucímu podílu individuální automobilové dopravy a snížit přetížení pozemních 
komunikací v zájmové oblasti; 

 zlepšit kvalitu a úroveň veřejné dopravy v zájmové oblasti; 

 snížit současné vysoké kapacitní nároky na linku C metra; 

 zajistit kapacitní dopravní alternativu k Nuselskému mostu v případě jeho havárie nebo 
rekonstrukce; 

 zlepšit kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti.“48 
 
2.5.1 Popis trasy linky D 
 
Linka D by měla mít celkem deset stanic hloubeného i raženého typu. Trasa začíná stanicí 
Náměstí Míru jako ražené stanice se dvěma vestibuly. Nově by měla stanice sloužit také jako 
přestupní na linku A, samozřejmě plně bezbariérová. Stanice Náměstí Míru je navržena tak, 
aby bylo možné jakékoli pokračování linky severním směrem k Žižkovu, Náměstí Republiky či 
Hlavnímu nádraží. Druhou stanicí je hloubená stanice Náměstí Bratří Synků se dvěma 
vestibuly. Nepočítá se ale s vazbou na blízkou železniční stanici Praha – Vršovice. Další stanicí 
v řadě je stanice Pankrác. Jedná se o raženou stanici rovněž se dvěma vestibuly a počítá se 
s ní jako s přestupní stanicí na linku  C, návaznost na autobusovou a tramvajovou dopravu. 
Čtvrtou je ražená stanice Olbrachtova s jedním vestibulem, jejíž hlavní funkcí je dopravní 
obsluha okolní obytné zástavby.  
 
Stanice Nádraží Krč se dvěma vestibuly je koncipována jako hloubená stanice s přímým 
kontaktem na železniční trať směrem na Vrané nad Vltavou, Dobříš, Čerčany a centrum 
Prahy. Na stanici Nádraží Krč navazuje i parkoviště P+R se 300 místy k parkování. Šestá 
stanice Nemocnice Krč bude hloubená, se dvěma vestibuly a orientována k hlavnímu vchodu 
do areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice s vynikajícím autobusovým spojením. Další je 
ražená stanice Nové Dvory se dvěma vestibuly, její součástí bude i parkoviště P+R se 300 
parkovacími místy. Za Novými Dvory se počítá s větvením trasy metra do Modřan. Následují 
dvě hloubené stanice Libuš a Písnice. Libuš bude mít dva vestibuly a zajistí obsluhu 
přilehlého území včetně přestupů na navazující autobusovou dopravu. Stanice Písnice bude 
mít jeden vestibul a její součástí, mimo autobusového terminálu, bude i P+R parkoviště se 
400 parkovacími místy. Poslední stanicí je Depo Písnice, což bude povrchová stanice s jedním 
vestibulem. Její součástí bude také P+R parkoviště s kapacitou 800 míst a velký autobusový 
terminál.49 
 

                                                           
48 Popis projektu. Dopravní podnik hl. m. Prahy. 2014 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-d/popis-projektu 
49 Popis trasy. Dopravní podnik hl. m. Prahy. 2014 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-d/popis-trasy 
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Ilustrace: Nákres stanice Nemocnice Krč.50 
 

 
 
Ilustrace: Výstup z fiktivní stanice na nové lince metra D.51 
 

 

                                                           
50 Trasa D pražského metra. Dopravní podnik hl. m. Prahy. 2011 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
http://strategickeprojekty.dpp.cz/images/MetroD_2011_12.pdf 
51 V Krči vyrostla první stanice metra. Zatím se ale odtud nikam nesvezete. iDnes. 2014 [cit. 2016-03-09]. 
Dostupné z: http://praha.idnes.cz/v-krci-vyrostla-prvni-stanice-metra-zatim-se-ale-odtud-nikam-nesvezete-
1md-/metro.aspx?c=A140925_164231_co-se-deje_jbs 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI0b-BwrPLAhWDC5oKHUstBNwQjRwIBw&url=http://praha.idnes.cz/v-krci-vyrostla-prvni-stanice-metra-zatim-se-ale-odtud-nikam-nesvezete-1md-/metro.aspx?c=A140925_164231_co-se-deje_jbs&bvm=bv.116274245,d.ZWU&psig=AFQjCNFtxeOBj3Tz-wxdq_h5JdJRBbHsHg&ust=1457609856159574


Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Markéta Hamáková, Ochrana míst s velkou koncentrací osob: Metro  (2017_C_05) 

 
20 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Výstavba trasy linky D je rozdělena do tří etap. První etapa má být zahájena v roce 2017. 
Počítá se s vybudováním pěti stanic, a to od stanice Pankrác – Nové Dvory, jedná se o délku 
4,1 km. Předpokládaný rok pro zahájení provozu je 2022. Druhá etapa Nové Dvory – Depo 
Písnice o délce 3,8 km se třemi stanicemi má být zahájena také v roce 2017. Zprovoznění se 
předpokládá v roce 2022. Třetí naplánovanou etapou je z Pankráce na Náměstí Míru o délce 
2,7 km a dvou stanicích. Zahájení výstavby je závislé na finančních možnostech hlavního 
města Prahy.52 
 
Počítá se s využitím nových technologií, například automatického metra bez strojvůdce, což 
zvýší komfort cestování plynulostí jízdy. Dalšími novinkami mají být turnikety, bezpečnostní 
stěny, vrchní odběr elektrické energie. Nové metro má být také úspornější než to stávající, 
s lehkými průchozími vlaky a možností okamžitého přizpůsobení intervalů podle počtu 
cestujících s ohledem na dopravní špičku. Nově má být metro vybaveno kamerovým 
systémem i uvnitř souprav. Na nástupišti i ve vozech budou k dispozici tzv. SOS hlásky, díky 
kterému se cestující mohou v případě nouze okamžitě spojit s dispečinkem.53  
 
Počítá se s použitím technologie CBTC (Communication–Based Train Control), což je 
automatický řídící zabezpečovací systém. Funguje na radiovém přenosu, který spojuje 
soupravy metra s traťovým zařízením a centrálním dispečinkem. Zabezpečovací a řídicí 
systém CBTC umožňuje podle potřeby prodlužovat či zkracovat intervaly metra a v případě, 
že vznikne jakékoliv nebezpečí, zajistí rychlou reakci na danou situaci. Systém CBTC je velmi 
přínosný z hlediska bezpečnosti díky monitoringu všech souprav v reálném čase a zajištění 
potřebné vzdálenosti mezi vlaky. Se systémem CBTC je spojena levnější údržba, neboť 
umožňuje diagnostiku souprav z centrálního dispečinku na dálku a to v reálném čase, k jeho 
používání je potřeba méně kabeláže.54 
 
Již v 80. letech vznikaly první studie výstavby linky E. Jednalo se  o polookružní trasu, spojující 
stanice Palmovka, Pankrác, Hradčanská, Vltavská a Smíchovské nádraží. Cílem je zajištění 
rychlého spojení mezi Prahou 4 a 5  a ulehčení přetíženým tramvajím. Jinou možností je 
větvení tras, ovšem tato možnost a budování linky E je ještě dalekou budoucností.55 
 

                                                           
52 Popis projektu. Dopravní podnik hl. m. Prahy. 2014 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z:  
http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-d/popis-projektu 
53 Nové metro: Trasa metra D. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: http://www.novemetro.cz 
54 Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí. Dopravní podnik hl. m. Prahy. 2011 [cit. 2016-03-03]. 
Dostupné z: http://strategickeprojekty.dpp.cz/images/stories/Metro_D_11_03_17.pdf 
55 Metro za 50 let? Trasa E obkrouží centrum. Pražský deník. 2008 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/metro-za--let-trasa-e-obkrouzi-centrum20080923.html 
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Ilustrace: Vybavení soupravy linky D komunikačními prvky.56 
 

 
 
Ilustrace: Výhled pražského metra v roce 2030.57 
 

 

                                                           
56 Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí. Dopravní podnik hl. m. Prahy. 2011 [cit. 2016-03-03]. 
Dostupné z: http://strategickeprojekty.dpp.cz/images/stories/Metro_D_11_03_17.pdf 
57 Budoucnost metra. Metroweb. 2014 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/index.htm 
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2.6 Zázemí metra 
 
Zázemí metra je prostor, ve kterém se zabezpečuje provoz metra, tento prostor není určen 
pro veřejnost. Dopravní podnik hlavního města Prahy pořádá jeho exkurze a prohlídky. 
V této zóně nalezneme trafostanice, rozvaděče, strojovnu vzduchotechniky, sklady, 
akumulátorovnu, dílny atd. Zázemí metra může být také součástí objektu civilní ochrany. Od 
nástupiště jsou úkryty odděleny tlakovými uzávěry ochranného systému metra.58 
 
Technických zázemí najdeme v metru více, na stanici Florenc je ovšem největší. Zázemí 
pražského metra je v určitém směru unikátní. Oproti zázemím metra ve světě je pražské 
specifické tím, že většina technického zázemí se nachází pod povrchem. Ve světě je naopak 
spíše pravidlem technické zázemí umisťovat do povrchových staveb. V technickém zázemí 
nalezneme několikazdrojové napájecí stanice, zabezpečovací zařízení, systém větracích štol, 
strojovny eskalátorů. 
 
Napájecí stanice jsou naprostým základem každého zázemí. Pro zajímavost, ve všech tratích 
metra dohromady je uloženo až 500 km vedení vysokého napětí (22 kV), dalších 500 km je 
uloženo na povrchu. Důvodem takového množství vedení je nutnost zabezpečit fungování 
systému metra a s tím spojená potřeba vše mnohonásobně jistit. Neméně důležité je tzv. 
trakční napájení, neboli napájení pro soupravy a energie pro osvětlení. Z tohoto důvodu se 
v každé stanici nacházejí akumulátory o napětí 220 V. Provoz je řízen počítačem, který má na 
starosti provádět analýzu vybití akumulátorů, na jejímž základě následně vypíná některá 
svítidla. Akumulátory jsou přítomny také z důvodu možného výpadku elektřiny. Jsou schopny 
udržet chod a svícení světel, jak ve stanici, tak v tunelech, zhruba po hodinu a půl. Do té 
doby by stihli všichni cestující stanice opustit. 
 
Velmi důležitou a rovněž nepostradatelnou součástí technického zázemí metra představuje 
zabezpečovací zařízení, které má na starosti monitorování vlaků  a zamezit jejich případné 
srážce. V pražském metru funguje zabezpečovač s názvem ARS, kterému se bude věnovat 
podrobněji jedna z následujících kapitol. Nutno podotknout, že původní, sovětskou, techniku 
zabezpečovače poškodila povodeň v roce 2002 takovým způsobem, že musela být nahrazena 
technikou novou. 
 
Podstatnou částí zázemí metra je systém větracích šachet. Díky němu v tunelech a ve 
stanicích není nepříjemný zápach a vedro, jako například v londýnském metru či na starých 
linkách metra v Budapešti. Jedná se  o důmyslný a velmi rozsáhlý systém, nejhlubší šachta 
má hloubku 40 metrů, za ní se nacházejí tzv. tlakové uzávěry.  Systém větracích štol funguje 
tak, že vzduch ze stanice a přilehlých tunelů je vysáván obrovskými ventilátory  a vypouštěn 

                                                           
58 Fakulta stavební – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2016. [cit. 2016-02-06]. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/cs/ 
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ven, nebo naopak je sem ventilátory vháněn vzduch čerstvý. Motor jednoho ventilátoru má 
příkon až 75 kW a hodinový výkon jednoho ventilátoru je 60 000 m3.59 
 
Další součástí technického zázemí metra jsou strojovny eskalátorů. Zrovna na stanici Florenc 
jsou některé strojovny eskalátorů umístěny mimo prostory stanic. Postupem času jsou staré 
eskalátory sovětské výroby vyměňovány za novější typy, které jezdí na rozdíl od těch starých 
pomaleji. Nové eskalátory mají rychlost 0,65 m/s, oproti tomu staré sovětské jezdily rychlostí 
0,9 m/s. Dokonce vyšší rychlost madla než eskalátoru je záměrná. Má to prý přinutit cestující 
se neustále držet při jízdě na eskalátorech. Mimo vyjmenované části zázemí metra sem patří 
rovněž čerpací stanice, jejichž úkolem je pravidelně odčerpávat, kromě dešťové vody, 
i prosakující vodu z tunelů. Pomocí tzv. výtlačného potrubí, kterým je nežádoucí voda vedena 
do jímek na povrchu a z nich do kanalizace. Jímky jsou rozděleny na fekální a nefekální. 
V pražském metru je celkem cca 465 jímek.60 Zajímavostí, kterou běžně cestující 
nezaregistruje je, že stanice mají sklon  3 promile.61 Díky tomu může voda sama odtékat 
a nástupiště jsou tak zbavena vody.62  

                                                           
59 Podívejte se do zázemí metra, ve kterém se ztratí i zaměstnanci. Technet. 2014 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: 
http://technet.idnes.cz/technicke-zazemi-metra-07d-
/tec_reportaze.aspx?c=A140510_213849_tec_reportaze_rja 
60 Linkou metra B jezdí Pražané už 30 let. Její zázemí skrývá unikátní techniku. Český rozhlas. 2015 [cit. 2016-02-
06]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/technika/_zprava/linkou-metra-b-jezdi-prazane-uz-30-let-jeji-
zazemi-skryva-unikatni-techniku--1549613 
61 Exkluzivní video: V zákulisí metra jsou obří větráky i záchody civilní obrany. IDnes. 2013 [cit. 2016-02-06]. 
Dostupné z: http://praha.idnes.cz/exkluzivni-video-v-zakulisi-metra-jsou-obri-vetraky-i-zachody-civilni-obrany-
18y-/metro.aspx?c=A130503_153149_metro-extra_row 
62 Podívejte se do zázemí metra, ve kterém se ztratí i zaměstnanci. Technet. 2014 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: 
http://technet.idnes.cz/technicke-zazemi-metra-07d-
/tec_reportaze.aspx?c=A140510_213849_tec_reportaze_rja 
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Ilustrace: Rozmístění zařízení v traťových tunelech pražského metra.63 
 

                                                           
63 Rozmístění zařízení v traťových tunelech pražského metra. Metroweb. 2014 [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: 
https://metroweb.cz/metro/TECH/tunel.gif 
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3 Metro v Evropě a ve světě 
 
Systém metra ve světě se liší především v použitém zabezpečení. Některé státy využívají 
turnikety, jiné naopak turnikety zrušily, jinde ve světě nalezneme tubusy nebo bezpečnostní 
zábrany, které znemožňují osobám nešťastnou náhodou či záměrně spadnout do kolejiště. 
Ovšem ani tento druh zabezpečení není vždy stoprocentní. Jsou známy případy, například 
z Číny, kdy se v tlačenici osoba včas nedostala do vagonu metra a zůstala uvězněna mezi již 
zavřenými dveřmi tubusu a dveřmi metra.  
 
3.1 Metro v Londýně 
 
Podzemní dráha v Londýně je nejstarší na světě, do provozu byla uvedena již 10. ledna 1863. 
Denně dokáže přepravit kolem 4 milionů cestujících. V současnosti čítá 292 stanic na 
12 linkách s celkovou provozní délkou 452 kilometrů. Některé trasy jsou podzemní, jiné 
podpovrchové, trasy mimo centrum města vedou obvykle na povrchu.64 
 
Nejviditelnějším rozdílem od metra v České republice je opatření novějších stanic metra 
v Londýně bezpečnostními stěnami. Hlavní důvod k jejich využití byl možná poněkud 
překvapivý. Údajně šlo především o to, aby se snížilo proudění vzduchu, způsobené 
nouzovými ventilátory, které se aktivují v případě vzniku požáru. Až sekundární funkcí 
bezpečnostních stěn byla funkce bariéry proti pádům cestujících do kolejiště. Dalším 
rozdílem jsou turnikety při vstupech do metra, které byly v pražském metru zrušeny.65 
 
3.2 Metro v Paříži 
 
V Paříži nalezneme jednu z nejstarších podzemních drah na světě. Plány na vybudování 
zasahují do roku 1845, první linka byla zprovozněna 19. července 1900 při příležitosti 
Světové výstavy a olympijských her. Pařížské metro má velice hustou síť linek, je největší na 
světě. Má o dvě linky více než metro v Londýně, tedy 14 linek o 370 stanicích. Systém 
pařížského metra má celkem 213 kilometrů kolejí a denně dokáže přepravit cca 5 milionů 
cestujících.66 Na linkách jezdí dva typy vlaků, na klasických kovových kolech a na gumových 
pneumatikách, díky kterým jsou vlaky schopny zvládnout větší sklon trasy. 
 
Stejně jako některé linky londýnského metra, i ty pařížské jsou vybaveny bezpečnostními 
stěnami. Na některých linkách byl zaveden provoz bez strojvedoucího, vše je automatické, 
nechybí optické senzory hlídající, aby nikdo neuvázl v zavřených dveřích metra. Stejně jako 
v londýnském metru  i v pařížském jsou při vstupech do metra turnikety.  
 

                                                           
64 Mapa metra Londýn. Mapa metra. 2013 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.mapametra.cz/londyn/ 
65 Platform Screen Doors. In: Wikipedia, 2016 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_screen_doors#United_Kingdom 
66 Discover France!. The Paris Metro, part 1. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 
http://www.discoverfrance.net/France/Paris/Paris_metro.shtml 
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3.3 Metro v Singapuru 
 
Singapurské metro je poměrně mladým systémem metra, v porovnání s ostatními ve světě, 
přesto je druhým nejstarším v jihovýchodní Asii. Provoz první linky byl zahájen v roce 1987. 
Zkratka pro singapurské metro je SMRT, neboli Super Mass Rapid Transit. Denně dokáže 
přepravit více než 2 miliony pasažérů.67 Délka tratí je 109,4 km a má 64 stanic. Singapurské 
metro je velice moderní, je vybaveno turnikety při vstupech a také bezpečnostními stěnami, 
zabraňujícími pádům osob do kolejiště.68 
 
3.4 Metro v Pekingu 
 
Historie metra v Pekingu sahá do roku 1965, kdy začala jeho výstavba. Část první byla 
zprovozněna roku 1969, zbytek trasy pak v roce 1972.69 Jedná se  o nejdelší systém metra na 
světě, měří 554 km, na 18 linkách je celkem 334 stanic. Za den je schopno odbavit více než 9 
milionů osob. V době letních olympijských her byl zaveden bezpečnostní program, který 
spočíval v kontrole osob a jejich majetku prostřednictvím detektorů, rentgenů a cvičených 
psů. Od té doby byl bezpečnostní program zaveden jako dlouhodobé opatření, jen se 
ustoupilo od kontrol pomocí rentgenů, ty se využívají pouze příležitostně. Z pekingského 
metra byly odstraněny veškeré obchody a prodejci, bylo zrušeno nákupní centrum v jedné ze 
stanic metra a nainstalovaly se samostatně osvětlené únikové východy. V pekingském metru, 
na novějších linkách, jsou nainstalovány bezpečnostní zábrany.70 
 

                                                           
67 Metro v Singapuru SMRT – informace. Singapuru. 2016 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 
http://singapuru.cz/metro/ 
68 Metro v Singapuru. In: Wikipedia, 2001- [cit. 2016-02-08]. Dostupné z:  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Singapuru 
69 Hromadná doprava v Pekingu (3. část) – Metro. Český rozhlas. 2006 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/svet/_zprava/247734 
70 Beijing Subway. In: Wikipedia, 2016 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: Passenger searches Since the 2008 
Olympics, security checks of riders and bags have become mandatory on the Beijing Subway. To ensure public 
safety during the 2008 Summer Olympic and Paralympic Games, the subway initiated a three-month 
heightened security program from June 29 to September 20, 2008. Riders were subject to searches of their 
persons and belongings at all stations by security inspectors using metal detectors, X-Ray machines and sniffer 
dogs. Items banned from public transportation 
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Ilustrace: Bezpečnostní stěna.71 
 

 
 
3.5 Metro v New Yorku 
 
Poprvé se cestující v New Yorku projeli metrem 27. října roku 1904. New Yorské metro patří 
mezi nejvytíženější systém metra na světě, denně přepraví až  6 milionů pasažérů. Na trasách 
s celkovou délkou 368 km se nachází 26 linek se 468 stanicemi. Některé zdroje uvádějí jiný 
počet, to kvůli vysokému počtu spojených a přestupních stanic, které někdo může a nemusí 
započítávat.72 Metro v New Yorku se vyznačuje menším specifikem, je totiž v nepřetržitém 
provozu  24 hodin, sedm dní v týdnu. Po útocích z 11. září 2001 bylo zakázáno v prostorách 
stanic a metra fotografovat, nyní je to opět povoleno, policisté provádí namátkové kontroly 
zavazadel bez udání důvodu. Vlaky jsou mimo jiné vybaveny pojistkou pro případ náhlé 
indispozice strojvedoucího, nebo jeho náhlého úmrtí. Je díky ní zajištěno, že vlak 
nepokračuje v jízdě.73 

                                                           
71 The Tube Ranger. Babbservations. 2015 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 
http://babbservations.com/2015/10/18/the-tube-ranger/ 
72 Metro v New Yorku: Královna podzemí s délkou skoro 400 km. 100+1. 2013 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 
http://www.stoplusjednicka.cz/metro-v-new-yorku-kralovna-podzemi 
73 Město pod městem: Newyorské metro má 34 linek a bezpečnostní „pojistku mrtvého muže”. Novinky.cz. 
2015 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/380680-mesto-pod-
mestem-newyorske-metro-ma-34-linek-a-bezpecnostni-pojistku-mrtveho-muze.html 
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3.6 Metro v Moskvě 
 
Metro v Moskvě bylo otevřeno 15. května 1935. Návrhy na vybudování metra se objevily již 
v roce 1902, ale plány překazilo několik zásadních událostí, povstání v roce 1905, první 
světová válka a Ruská revoluce. Proto byly návrhy schváleny až roku 1931 a práce začaly roku 
1933.74 V dnešních dnech dokáže moskevské metro přepravit přes 9 milionů lidí denně na 
celkem dvanácti linkách se 196 stanicemi a o celkové délce trasy 331,5 km.75  
 
Historii moskevského metra doprovázejí incidenty týkající se bezpečnosti, jako například 
bombové útoky, požáry, nehoda eskalátorů, výpadek elektrické energie či vykolejení metra. 
Jako jedno z bezpečnostních opatření se v moskevském metru testoval diagnostický systém, 
který má za úkol ověřit geometrické parametry kolejí a prostřednictvím ultrazvuku 
identifikovat případné vady a poškození kolejnic.76  
 
V moskevském metru jsou, stejně jako v dalších systémech metra na světě, jako 
bezpečnostní opatření používány kamerové systémy. Ani ty ovšem nebyly schopny zabránit 
bombovému sebevražednému útoku v roce 2010, při kterém bylo usmrceno 35 osob, a další 
desítky byly zraněny.77 Samotný kamerový systém totiž není dostatečný, bezpečnost zajišťuje 
pouze pasivně. Detekce výbušnin je problémem celé dopravy. Vybavit všechny vstupy stanic 
detektory výbušnin by bylo velice finančně náročné a dost možná ne dostatečně efektivní 
kvůli obrovskému množství osob, které se ve vstupech do metra pohybují. 

                                                           
74 Celebrate the Moscow Metro's 80th Birthday with a Journey Through the City's History – in Pictures. The 
Guardian. 2015 [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/cities/gallery/2015/may/14/ 
moscow-metro-80-anniversary-city-history-in-pictures 
75 Moscow Metro. In: Wikipedia, 2016 
[cit. 2016-02-09]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Metro 
76 The On-Going Modernisation of Moscow Metro. Euro Transport Magazine. 2014 [cit. 2016-02-09]. Dostupné 
z: http://www.eurotransportmagazine.com/advent-calendar/the-on-going-modernisation-of-moscow-metro/ 
77 Při výbuchu v Moskvě zemřelo 35 lidí. Stav 40 zraněných je kritický. Lidovky. 2011 [cit. 2016-03-05]. Dostupné 
z: http://www.lidovky.cz/pri-vybuchu-v-moskve-zemrelo-35-lidi-stav-40-zranenych-je-kriticky-p8o-/zpravy-svet 
.aspx?c=A110124_151018_ln_zahranici_mtr#utm_source=clanek.lidovky&utm_medium=text&utm_campaign=
a-souvisejici.clanky.clicks. 
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4 Metro jako objekt civilní ochrany 
 
Systém metra neslouží pouze k přepravě obyvatel, ale také k jejich ukrytí či evakuaci při 
vzniku mimořádné události jako takzvaný stálý tlakově odolný úkryt. Jedná se o „trvalé 
ochranné prostory v podzemních částech nebo samostatně stojící podzemní objekty“.78 Je 
schopen zajistit ochranu ukrývaných osob proti nejrůznějším nebezpečím, například proti 
tlakové vlně, pronikavé radiaci, radioaktivnímu zamoření, světelnému a tepelnému záření, 
proti účinkům chemických a biologických zbraní.79  
 
Ze systému metra do krytů nejvyšší ochrany v Praze patří:  

 

 všechny stanice metra trasy A; 

 stanice metra trasy B od stanice Nové Butovice po Českomoravskou; 

 stanice metra trasy C od stanice Roztyly po Háje a od stanice Vltavská po Nádraží 
Holešovice. 

 
Do systému stálých tlakově odolných úkrytů nepatří vestibuly nacházející se těsně pod 
povrchem. 
 
4.1 Ochranný systém metra 
 
„Ochranný systém metra je komplex prostor a zařízení ve stanicích a tunelech metra i mimo 
ně, které slouží k ukrytí a evakuaci obyvatel Prahy při mimořádných událostech“.80 Do 
ochranného systému metra se řadí pouze ražené stanice a ražené traťové tunely 
s technologickým zázemím, protože odolají přímému zásahu nadzemního výbuchu jaderné 
pumy.81 U tunelů vybudovaných hloubením je nižší odolnost proti tlakové vlně. Do 
ochranného systému proto nepatří celý úsek od stanice Florenc až po Kačerov a veškeré 
povrchové a nadzemní části metra. K ochrannému systému metra patří  i podzemní garáže  
u stanice Dejvická a garáže u stanice Vltavská. Jedná se  o zcela soběstačný systém. Kromě 
zbraní hromadného ničení, radiací, následků chemického zamoření dokáže systém ochránit 
také před záplavami a přívalovou vlnou, která by vznikla protržením vltavské kaskády. Výška 
této přívalové vlny se odhaduje 17 metrů nad normální hladinou řeky.  
 
Ochranný systém metra pojme k ukrytí zhruba 300 tisíc lidí, po dobudování trasy D 
a vnitřního okruhu metra, se počítá s navýšením kapacity přibližně na 600 tisíc osob. Doba 
ukrytí je pouze na 72 hodin, přestože původní záměr počítal  s 21 dny. Vzhledem k finanční 
situaci tehdejšího Československa a zvážení bezpečnostních rizik bylo ovšem od tohoto 
záměru upuštěno. Doba zprovoznění ochranného systému metra je závislá na druhu 

                                                           
78 Ukrytí. Hasičský záchranný sbor České republiky. 2015 [cit. 2016-02-09]. Dostupné z:  
http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-hlavniho-mesta-prahy-menu-ochrana-obyvatelstva-ukryti-ukryti.aspx 
79 Tamtéž. 
80 Ochranný systém metra (OSM). Metroweb. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 
https://www.metroweb.cz/metro/osm.htm 
81 Praha protiatomová. Pepíkov. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: http://pepikov.cz/?p=253 
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mimořádné události. Pokud se jedná o válečný konflikt, zprovoznění je rozloženo do několika 
dní, protože se počítá s postupným vyhlašováním krizových stavů. Oproti tomu v případě 
přívalové vlny z vltavské kaskády je žádoucí co nejrychlejší zprovoznění, a to je možné do 
šesti hodin po ukončení jízd vlaků. 
 
4.1.1 Prostředky ochrany 
 
Bezpečnostní prostředky v ochranném systému metra jsou různého druhu dle charakteru 
mimořádné události. Proti tlakové vlně způsobené výbuchem je možné uzavřít ve všech 
vstupech, technologických šachtách a traťových tunelech tlakově-plynotěsné uzávěry. 
„Ochranný systém metra je rozdělen do ochranných úseků, které mají velikost dvou až tří 
stanic. Tyto ochranné úseky se dají mezi sebou tlakově a plynotěsně oddělit takže, když dojde 
k porušení jednoho ochranného úseku, sousední ochranný úsek zůstává funkční. Zároveň jsou 
vybudovány obchozy traťových uzávěrů, které oddělují jednotlivé ochranné úseky. Těmito 
obchozy lze převádět ukrývané z jednoho ochranného úseku do druhého bez narušení tlakové 
odolnosti předělu.“82 K zabránění proniknutí škodlivých látek se používají rovněž tlakově-
plynotěsné uzávěry. Ty jsou také umístěny ve všech vstupech, traťových tunelech 
a technologických šachtách. Do funkce ochranného systému metra patří i ochrana před 
přívalovou vlnou. Proti průniku vody se používají tlakově-plynotěsné uzávěry jako 
v předchozích dvou případech. Stejně jako před průnikem škodlivin a účinkům tlakové vlny 
i zde jsou tlakově-plynotěsné uzávěry umístěny ve všech traťových tunelech, vstupech 
i technologických šachtách. Zároveň se používají čerpadla k odčerpávání průsakové vody.83 
Přestože ochranný systém metra má být schopen ochránit  i před přívalovou vlnou, povodeň 
z roku 2002 dokázala opak. Příčinami byly například nedostatečné těsnění v tlakových 
předělech. Navíc při výstavbě ochranného systému metra se nepočítalo s vodou horší, než 
stoletou.84 
 
4.1.2 Zajištění dodávek elektrické energie, vzduchu, vody, potravin 
 
Všechny potřebné životně důležité dodávky v podobě elektrické energie, vzduchu, vody, 
potravin, ošetření apod. jsou zajištěny ze strany speciálních chráněných objektů nazývaných 
technické centrum. Ta jsou umístěna v lokacích mimo trasy metra, kterými jsou: 
 

 „technické centrum 1 trasa A levobřežní část – dodávka elektrické energie, vzduchu, vody 
– úpravna, 

 technické centrum 2 trasa A pravobřežní část – dodávka vzduchu, 

 technické centrum 3 trasa B pravobřežní část – dodávka el. energie, vzduchu, 

                                                           
82 Ochranný systém metra (OSM). Metroweb. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 
https://www.metroweb.cz/metro/osm.htm 
83 Ochranný systém metra (OSM). Metroweb. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 
https://www.metroweb.cz/metro/osm.htm 
84 OBRAZEM: Metro je plné „tajných“ prostor – slouží i k ochraně obyvatel. Čt 24. 2014 [cit. 2016-02-09]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1035451-obrazem-metro-je-plne-tajnych-prostor-
slouzi-i-k-ochrane-obyvatel 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Markéta Hamáková, Ochrana míst s velkou koncentrací osob: Metro  (2017_C_05) 

 
31 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 technické centrum 4 trasa B levobřežní část – mělo být, ale nebylo vystavěno…“85 
 
Co se týče linky C, u ní jsou zabezpečeny dodávky elektrické energie, vzduchu  a přivaděč 
vody.  
 
Dodávka čistého vzduchu je zajištěna z filtroventilačních centrál. Aby v důsledku špatného 
utěsnění nedošlo k opětovnému zamoření vzduchu, je trubkami dodáván v přetlaku. Čerstvý 
a nezávadný vzduch je filtrován prostřednictvím dvou druhů filtrů. Prvním jsou jednodušší 
prašné filtry, které vzduch vyčistí jen od základních nečistot, druhým jsou filtry obsahující 
uhlík, odstraňující škodlivé plyny. Elektrickou energii zabezpečují dieselagregáty, dodávající ji 
přímo do páteřního rozvodu metra. V prostorách metra nejsou udržovány zásoby s pitnou 
ani užitkovou vodou, proto je nutné ji dodávat prostřednictvím pítek umístěných ve stanicích 
a tunelech. Voda prochází úpravnou vody, kde je navíc prochází zařízením pro snížení možné 
radioaktivity. Voda je odebírána z Vltavy. V technologických částech stanic jsou prostory, 
určené pro skladování  a vydávání potravin, skladují se zde i léky a nalézají se tu ošetřovny. 
Vše potřebné, potraviny i léky, se přiváží až při přípravných pracích na provoz ochranného 
systému metra. Pro nemocné osoby jsou vyhrazeny odstavené vagony metra ve stanicích. 
Zajištěna jsou také místa pro ukládání zemřelých. Vyhrazeny jsou prostory ve slepých 
technologických štolách, od zbývajících částí ochranného systému metra oddělené 
plynotěsnými uzávěry.86 
 
4.1.2.1 Technické centrum 1 
 
Technické centrum 1 pro trasu metra A se nachází na Klárově. Původně se jednalo o první 
stanici metra, nakonec bylo ale od tohoto záměru ustoupeno  a prvotní záměr stanice byl 
změněn na protiatomový kryt, který se stal součástí ochranného systému metra a byl 
propojen prostřednictvím traťových tunelů s trasou linky A, konkrétně v úseku mezi 
stanicemi Hradčanská a Malostranská. V objektu se nachází úpravna vody pro zajištění čisté 
vody pro celou trasu  A včetně filtroventilační centrály ke zprostředkování nezávadného 
vzduchu pro celou trasu A. Vzduch je nasáván větrací šachtou v ulici Chotkova. Na sání jsou 
nainstalovány mžikové uzávěry. Jejich účelem je reagovat na tlakovou vlnu výbuchu, při 
kterém čidlo zadá impulz tzv. spoušti, a ta mžikové uzávěry okamžitě uzavře. V technickém 
centru jsou uloženy zásoby 200 000 litrů nafty  a 5 000 litrů motorového oleje, které vydrží 
na provoz 10 dnů. Záložním zdrojem dodávky elektrické energie představují čtyři 
dieselagregáty s výkonem 1600 kVA, napájející všechna potřebná zařízení ochranného 
systému metra na trase A.  V technickém centru je umístěn také velín, ze kterého je možné 
dálkově ovládat provoz ochranného systému metra. Ovladatelnost je zajištěna i při 
elektromagnetickém impulsu.87 

                                                           
85 Ochranný systém metra (OSM). Metroweb. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z:  
https://www.metroweb.cz/metro/osm.htm 
86 Ochranný systém metra (OSM). Metroweb. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 
 https://www.metroweb.cz/metro/osm.htm 
87 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat. Britské listy. 2002 [cit. 2016-02-10]. 
Dostupné z: http://blisty.cz/art/11616.html 
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5 Modelové situace, incidenty v metru a opatření 
 
5.1 Požáry 
 
Požáry v metru mohou být způsobeny jak lidskou nedbalostí, úmyslem, tak technickou 
závadou. Z minulosti jsou nejznámějšími případy požárů v moskevském a londýnském metru. 
Požáry se nevyhnuly ale ani metru pražskému. V Praze došlo hned k několika požárům, 
nejčastěji v důsledku zkratu elektrického vedení, vznícení elektroinstalace či špatné funkce 
pojistky osvětlení vozu. V žádném z případů ale nedošlo ke ztrátám na životech nebo zranění. 
Od roku 1981 do roku 2001 došlo k devíti požárům. Co se týče metra v Praze, požáry vznikaly 
hlavně kvůli nedokonalé elektroinstalaci nespolehlivých ruských vagonů. V souvislosti s tím 
roku 1994 vláda jednala a schválila rekonstrukci vozů za účelem zkvalitnit elektroinstalaci 
souprav. Od té doby byly vozy ruské výroby spolehlivé.  
 
5.1.1 Rozsáhlý požár v londýnském metru 
 
K přehodnocení a zpřísnění bezpečnostních opatření týkajících se protipožární ochrany vedl 
silný požár ve stanici King's Cross dne 18. listopadu 1987. Tehdy se v londýnském metru ještě 
využívaly dřevěné eskalátory. Lidská nedbalost v podobě odhozené cigarety, nebo sirky, 
mohla za vzplanutí prachu a odpadků pod dřevěnými eskalátory. Následně vznikl rozsáhlý 
požár, který vygradoval výbuchem a šířením požáru. K incidentu navíc došlo v době večerní 
špičky  a v nejvytíženější stanici. Mnoho cestujících bylo kvůli plamenům ve stanici uvězněno. 
Na místě zasahovalo více než 150 hasičů a požár se podařilo dostat pod kontrolu za dvě a půl 
hodiny. Nešťastná událost se neobešla bez obětí, jak v řadách cestujících, tak na straně 
zasahujících hasičů. Konečný počet byl  31 obětí. Ironií je, že kouření v metru bylo zakázáno 
po obdobném incidentu z roku 1984, kdy hořelo naopak ve stanici metra Oxford Circus. 
Přesto někteří cestující zákazu nedbali a zapalovali si cigarety již na eskalátorech.88 Přes 
všechna bezpečnostní opatření se nedá požárům vždy stoprocentně zabránit, jak dokazuje 
požár z dubna loňského roku vzniklý ve stanici metra Holborn v důsledku elektrické závady.89 
Požár ve stanici Holborn se podařilo definitivně uhasit až po více než 36 hodinách, muselo 
být evakuováno na 5000 osob.90 Po události z roku 1987 byly eskalátory nahrazeny 
nehořlavými kovovými a byla přijata i další opatření.91 Mezi současná opatření proti požáru 
patří systém, který se automaticky aktivuje v případě požáru a o vzniku požáru informuje 
hasičský záchranný sbor, systém varování veřejnosti, všechny části stanice musí být 
udržovány v čistotě, pro hořlavý odpad je ve stanici určen vyhrazený prostor  a ten je 

                                                           
88 1987: King's Cross Station Fire 'Kills 27'. BBC. 2008 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z:  
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/18/newsid_2519000/2519675.stm 
89 Holborn Underground Fire: Electrical Fault Caused 36 – Hour Blaze. BBC. 2015 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z:  
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-32231725 
90 Holborn Underground Fire Extinguished. BBC. 2015 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-3217368 
91 Holborn Fire: Underground Blaze Is Finally Extinguished after Causing Two Days of Chaos. Independent. 2015 
[cit. 2016-02-10]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/holborn-fire-underground 
-blaze-is-finally-extinguished-after-causing-two-days-of-chaos-10154245.html 
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oddělen od ostatních částí, stanice musí být z materiálů omezené hořlavosti, proškolení 
personálu atd.92 
 
5.1.2 Požár v moskevském metru 
 
V roce 2013 byl vznícením kabelu vysokého napětí způsoben požár. Neměl ale naštěstí 
natolik tragické dopady jako požár v londýnském metru v roce 1987. Požár vypukl kolem 
osmé hodiny v ranní špičce mezi stanicemi Ochotnyj Rjad  a Bibliotěka imeni Lenina, kde na 
40 minut uvázly čtyři soupravy kvůli přerušené dodávce elektřiny. Několik stanic, různé 
zdroje uvádějí 4 až 6, bylo kvůli hustému dýmu uzavřeno, do dalších byl zamezen vstup  
a bylo evakuováno zhruba 4 500 cestujících.93 Zraněno bylo 45 osob a 11 z nich muselo být 
hospitalizováno, protože se nadýchaly kouře.94 Požár se podařilo uhasit za necelou hodinu.95  
 
5.1.3 Požár metra v Jižní Koreji 
 
Jedná se o jeden z nejhorších bezpečnostních incidentů v metru v Jižní Koreji, na jehož 
tragické následky mělo vliv několik chyb. Dne 18. února 2003 ve městě Tegu si před desátou 
hodinou ranní přinesl psychicky nemocný Kim Te-Chan, mimochodem propuštěný 
z psychiatrické léčebny, do stanice metra benzín nalitý do krabice od mléka. Benzín kolem 
sebe postupně rozlil a následně zapálil. Plameny se rozšířily až na soupravu metra č. 1080, 
kterou dispečeři nechali vjet do stanice, přestože na monitorech viděli, co se ve stanici děje. 
Řidič vlaku zpanikařil a utekl i s univerzálním klíčem metra, takže cestující zůstali uvězněni 
uvnitř souprav bez možnosti otevřít dveře vagónů. Toto chování řidič později ospravedlňoval 
tím, že cestující třikrát vyzval prostřednictvím hlášení k opuštění metra a až poté sám opustil 
soupravu i s klíčem. Navíc vypadl proud a náhradní generátor na výrobu elektřiny 
nefungoval. Jednalo se o obrovské lidské selhání jak ze strany dispečerů, tak ze strany řidiče 
soupravy a dopravního podniku. Záchranáři se kvůli hustému dýmu a ohni k soupravě dostali 
až po třech hodinách. Při tragédii zemřelo 130 cestujících, další desítky osob byly zraněny.96 
Žháři se z místa podařilo uniknout, později byl dopaden. Některá těla byla tak ohořelá, že ani 
nebyla možná jejich identifikace.97 Následné vyšetřování ukázalo, že souprava byla 10 let 
stará a vyrobená z hořlavých materiálů, kvůli kterým se mohly plameny rychle šířit, jako 

                                                           
92 Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005. In: GOV.UK. 2005 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/15114/subsurfacerailsafety.
pdf 
93 Moscow Metro Fire Causes Chaos. The Telegraph. 2013 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/10100124/Moscow-metro-fire-causes-
chaos.html 
94 Rush Hour Fire in Underground Wrecks Havoc in Central Moscow. Russia & India report. 2013 [cit. 2016-02-
12]. Dostupné z: http://in.rbth.com/society/2013/06/05/rush_hour_fire_in_underground_wrecks_havoc 
_in_central_moscow_25815 
95 V moskevském metru vypukl požár, desítky lidí se nadýchaly zplodin. IDNES. 2013 [cit. 2016-02-12]. Dostupné 
z: http://zpravy.idnes.cz/pozar-v-moskevskem-metru-0hl-/zahranicni.aspx?c=A130605_083606_zahranicni_ert 
96 BRUNCLÍK, S.; ŠINDELÁŘOVÁ, B., Tragédie v jihokorejském metru. In: TV Nova, 2003. 
97 'Help Daddy, My Train's on Fire and I'm Trapped'. The Telegraph. 2003 [cit. 2016-03-08]. Dostupné z: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/1422552/Help-Daddy-my-trains-on-fire-and-
Im-trapped.html 
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například izolace, vinylové a plastové materiály sedaček a poutka madel a rohože na podlaze 
souprav. U nových souprav se tyto materiály již nepoužívají. Při vyšetřování bylo dále 
zjištěno, že bezpečnostní opatření nebyla dostatečná, chyběly i osvětlené ukazatele 
nouzového východu. Značný negativní vliv na dopad události měla špatná komunikace 
a velice špatný úsudek zaměstnanců metra, kteří prošli minimálním nebo žádným školením 
jak reagovat v obdobné situaci.98 
 
5.1.4 Protipožární opatření 
 
Mezi současná opatření v metru, která mají předcházet, nebo alespoň zmírnit dopady 
požárů, patří například systém, který se automaticky aktivuje v případě požáru a o vzniku 
požáru informuje hasičský záchranný sbor. Dalším opatřením je systém varování veřejnosti, 
platí povinnost udržovat všechny části stanice v čistotě, pro hořlavý odpad je ve stanici určen 
vyhrazený prostor a ten je oddělen od ostatních částí, mimo to musí být stanice z materiálů 
omezené hořlavosti.99 V prostorách metra je samozřejmě zakázáno kouřit. 
 
Systémy metra po světě jsou v dnešní době běžně vybaveny kamerovými systémy. Pro 
včasné zjištění požáru je možné vybavit kamery schopností požární videodetekce kouře. 
Kamera je schopna ve video obrazu rozeznat  i nepatrné množství kouře. Následně varuje 
uživatele systému upozorněním na monitoru počítače.100 V pražském metru kamerové 
systémy sledují části nástupišť a eskalátory, jejich primární funkcí je sledovat plynulost 
provozu. Ukládají se jen ty kamerové záznamy, které jsou přenášeny na dispečink, zbytek ne, 
nejsou na to finanční prostředky.  
 
Co se týče konkrétně metra v Praze, vyvstává otázka, zda se nemůže přihodit podobný 
scénář jako roku 2003 v Tegu v Jižní Koreji. Dveře mezi jednotlivými vagóny pražského metra 
jsou zamčené elektrickými zámky, které se samy odemknou ve chvíli, kdy vypadne elektřina. 
Dveře určené k výstupu a nástupu se otevírají kohoutem, způsob otevření je vyznačený 
u každých dveří soupravy.101 Veškeré zařízení je testováno na požár. Testování se provádí při 
teplotě 750°C v trvání 90 minut. Navíc bývalé ruské soupravy 81-71 prošly kompletní 
rekonstrukcí. Z těch původních zbyla jen železná kostra, zdraví škodlivé  a hořlavé materiály 
byly odstraněny, soupravy metra jsou tedy z nehořlavých materiálů, veškerá elektroinstalace 
a zabezpečovací zařízení bylo nahrazeno novými.102 Stanice i soupravy metra jsou vybaveny 

                                                           
98 Effort to Fix Responsibility for Deadly Korean Subway Fire. The New York Times. 2003 [cit. 2016-03-08]. 
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2003/02/21/international/asia/21CND-SKOR.html?ex=1098849600&en 
=ba2618f78e23a467&ei=5070 
99 Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005. In: GOV.UK. 2005 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/15114/subsurfacerailsafety.
pdf 
100 Požární videodetekce kouře – VSD. BSTS. 2012 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 
http://bsts.cz/vsd-pozarni-videodetekce-koure/ 
101 NOVÁ, K., Co v metru způsobí požár nebo bomba?. In: Blesk, 2003. 
102 Mohlo by v Praze vykolejit metro? Nemožné, tratě kontrolujeme, říká odborník. Lidovky. 2014 [cit. 2016-02-
20]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/vykolejeni-soupravy-jako-v-rusku-mame-modernejsi-metro-rika-
dopravni-expert-1ww-/zpravy-domov.aspx?c=A140716_142034_ln_domov_sk 
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sněhovými hasicími přístroji, v podzemí jsou instalována kouřová čidla a v soupravách 
tepelná čidla, reagující na nárůst teploty. Při jeho aktivaci se na mapě hasičům zobrazí místo 
požáru.103 V každém tunelu je jeden vodovod, ke kterému se mohou hasiči napojit. 
Nezapomíná se ani na kabely, které byly postupně vyměňovány za nehořlavé, zbylé hořlavé 
byly natírány speciální nehořlavou směsí.104 Pro případ výpadku proudu má pražské metro 
záložní zdroje, které se automaticky nahodí a v každá stanice metra je napájena trafostanicí, 
uložené v technologickém tunelu.105 V neprůchozích vozech metra, jako je to pražské, je 
evakuace osob ztížena a není možné je evakuovat čelem vozu. Dopravní podnik hlavního 
města Prahy má oddělené vagony záměrně s ohledem na požární předpisy a také z toho 
důvodu, že evakuace pasažérů čelem vozu by nebyla v pražském metru ani možná, jelikož 
osoby by se dostaly do kontaktu s trakčním zařízením, které je pod napětím. Z toho důvodu 
jsou v pražském metru boční lávky určené pro evakuaci.106 Dále jsou v metru vytipována 
zařízení, která spolehlivě budou v případě požáru zcela funkční a umožní provedení 
bezpečné evakuace. Tato technologická zařízení podléhají speciálním samostatným 
zkouškám. Aby se vzniklý požár nemohl šířit dál, jsou místnosti v jednotlivých stanicích 
rozčleněny na požární úseky. Kabely, které jsou vedeny přes tyto úseky, musejí být utěsněny 
pomocí atestovaných požárních ucpávek. Ve vzduchotechnickém zařízení jsou instalovány 
požární klapky. Vzduchotechnika hraje při vzniku požáru důležitou roli. Ventilátory hlavního 
větrání zajistí odvod kouře a tepla z prostoru stanic a tunelů, slouží také k bezpečnému úniku 
cestujících a personálu metra.107 
 
5.2 Povodně 
 
Povodně jsou hrozbou, před kterou je systém metra nutné ochránit. V minulosti museli 
povodním čelit například v Japonsku, konkrétně v tokijském metru, nebo  i v New Yorku. 
Pražské metro zasáhly nejhorší povodně v roce 2002, kdy bylo zatopeno velké množství 
stanic a následné opravy a uvedení do původního stavu bylo velice nákladné. 
 
5.2.1 Povodně v pražském metru 
 
K nejničivějším povodním s ohledem na pražské metro došlo v srpnu roku 2002. Ve čtvrtek 
8. srpna 2002 ve večerních hodinách, přesně ve 20:30, byl vyhlášen 2. stupeň povodňové 
aktivity. O několik dní později v pondělí 12. srpna 2002 byl prozatím zajištěn provoz bez 
omezení, započala ale výstavba protipovodňových stěn mezi Vltavou a stanicí Nádraží 
Holešovice, které měly zabránit průniku stoleté vody. V 11:00 byl vyhlášen 3. stupeň 
povodňové aktivity a zahájila se realizace protipovodňových opatření. Mírně překvapivé je, 
že povodňové plány Hlavního města Prahy a Dopravního podniku hlavního města Prahy se 
                                                           
103 NOVÁ, K., Co v metru způsobí požár nebo bomba?. In: Blesk, 2003. 
104 RÁDL, V. Pražské metro by mělo běžný požár zvládnout. In: Právo, 2003. 
105 SMOLA, V. Pro případ výpadku proudu má metro připraveny náhradní zdroje. In: ČTK, 2002. 
106 Vagony doutnají dál. Euro. 2002 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: 
http://euro.e15.cz/vagony-doutnaji-dal-808368 
107 Technologie na prodloužené trase metra V.A. Silnice-železnice. 2015 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:  
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/technologie-na-prodlouzene-trase-metra-v-a-stovky-kilometru-kabelu-
vzduchotechnika-i-protipozarni-opatreni-na-750-c/ 
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neshodují ve výčtu ohrožených stanic. V povodňovém plánu Hl. m. Prahy se za ohrožené 
stanice považovaly stanice Staroměstská, Křižíkova, Florenc – B, Smíchovské nádraží, 
Vltavská, Invalidovna a Palmovka. Při dosažení 3. stupně povodňově aktivity se počítalo 
s uzavřením těchto ohrožených stanic. Naproti tomu povodňový plán Dopravního podniku hl. 
m. Prahy vymezoval jiné stanice jako ohrožené, a to Nádraží Holešovice, Malostranská, 
Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Florenc – B a Florenc – C.108 
 
V pondělí 12. srpna 2002 od 13:15 až do 16:45 probíhala stavba protipovodňových zábran 
a uzavírání tlakových uzávěrů větracích šachet. Mezi první stanice, kde se protipovodňové 
zábrany stavěly, byly stanice linky B: Palmovka, Invalidovna, Křižíkova a Florenc. Poté se 
uzavíraly tlakové uzávěry ve větracích šachtách mezi stanicemi Staroměstská a Malostranská 
a u Nádraží Holešovice. Rovněž byly určeny povodňové hlídky na jednotlivých trasách metra.  
 
Poslední soupravy 12. srpna 2002 s cestujícími v obou směrech v úseku Florenc – C a Nádraží 
Holešovice projely ve 22:45:48 a 22:47:00. Pak byla přeprava metrem v tomto úseku 
ukončena a nahrazena autobusovou dopravou. Nedlouho po poslední jízdě metra, ve 23:11 
byla nařízena evakuace pracovníků ze stanic Nádraží Holešovice a Vltavská. Ve 23:20 vyjížděli 
hasiči do stanice Nádraží Holešovice za účelem odčerpání vody ze zaplavených místností 
zkratovačů. Na lince B zastavila poslední souprava s cestujícími na stanici Křižíkova ve 
23:56:24. Poté byly uzavřeny stanice Křižíkova, východní vestibul na Palmovce, vestibul 
Těšnov stanice Florenc – C a přímý výstup ze stanice Florenc – B.109 
 
Protipovodňová opatření probíhala i po půlnoci na úterý 13. srpna 2002. V rozmezí od 00:05 
do 00:20 byly uzavřeny protipovodňové zábrany a tlakové uzávěry ve větracích šachtách ve 
stanicích Palmovka, Malostranská, Staroměstská a u vestibulu Těšnov stanice Florenc. 
Několik minut po půlnoci byl ukončen provoz a kolem půl jedné ráno byly soupravy 
odstaveny na všech linkách metra. Dále byly v rozmezí od 00:45 do 4:20 postupně uzavírány 
tlakové uzávěry ve větracích šachtách mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Vltavská, Vltavská 
a Florenc – C, Radlická a Smíchovské nádraží a u stanic Smíchovské nádraží, Anděl, Můstek 
– B, Invalidovna, Palmovka a Náměstí republiky. Ve 02:00 dosáhla hladina Vltavy v Malé 
Chuchli výšky 402 cm s průtokem  2 200 m3/s, hladina i nadále stoupala rychlostí 10 cm za 
hodinu.  
 
V úterý 13. srpna 2002 se i nadále pokračovalo s uzavíráním tlakových uzávěrů v ohrožených 
stanicích metra, postupně byly prodlužovány intervaly, např. na trase Černý Most – Zličín na 
6 minut. V poledne dosáhla výška hladiny Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli 500 cm a nadále 
prudce stoupala rychlostí 22 cm za hodinu. O hodinu později překročil průtok Vltavy hodnotu 
stoleté vody, která byla vymezena na hodnotu 3 710 m3/s. V 19:30 byly zjištěny zatopené 
obratové koleje ve stanici Nádraží Holešovice, o 15 minut později byla stanice evakuována 
a vypnuta elektrická energie. Voda vnikla také do stanice Florenc – C, hrozilo zaplavení 
měnírny a distribuční transformovny ve stanici Nádraží Holešovice. Ve 22:00 byl ukončen 
provoz metra v ohrožených úsecích mezi stanicemi Smíchovské nádraží – Florenc B 
                                                           
108 Metroweb. [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/ 
109 Metroweb. [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/ 
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a Dejvická – Náměstí Míru. O půlnoci z úterý na středu 14. srpna 2002 pokořila výška hladiny 
v Malé Chuchli hodnotu 7 metrů a byla překonána povodeň z roku 1845, která byla největší 
od roku 1825, kdy začala první měření a sledování vodních stavů. Voda postupně zaplavila 
stanice Invalidovna a Křižíkova, a to i přes uzavřené tlakové uzávěry. Některé traťové tlakové 
uzávěry se ani nepodařilo kvůli vodě již uzavřít, například mezi stanicemi Křižíkova a Florenc 
– B. Byla sice snaha vodu odčerpat, ale kapacita čerpadel to neumožňovala, protože přítok 
vody byl vyšší. Vodu se nepodařilo zastavit, a proto hrozilo zaplavení distribučních 
transformoven ve stanicích Vltavská, Invalidovna, Křižíkova, Palmovka, Českomoravská, 
Vysočanská, Můstek – B, Florenc – B a C, kde byla zároveň vypnuta elektrická energie. 
Během středy a čtvrtka 15. srpna voda natekla až na nástupiště ohrožených stanic, například 
hladina vody ve stanici Florenc – B byla 33,9 m, ve stanici Křižíkova 32,4 m, ve stanici 
Invalidovna 26,4 m nad úroveň nástupiště. Provoz metra byl zajištěn na lince A pouze 
v úseku Skalka – Náměstí Míru, na lince B v úseku Zličín – Nové Butovice, na lince C v úseku 
Pražského Povstání – Háje a Pražského Povstání – Muzeum C.110 
 
V pátek 16. srpna 2002 začala hladina vody konečně pomalu klesat, výška Vltavy v Malé 
Chuchli opadla na 5 metrů a nadále klesala rychlostí 5 cm za hodinu. Všechny stanice na lince 
B v úseku Náměstí Republiky až Anděl byly zcela zatopeny, včetně tunelů s eskalátory, výška 
hladiny vody se v těchto stanicích pohybovala okolo 30 metrů nad úroveň nástupiště. Na 
trase A byly zatopeny stanice Můstek, Staroměstská a Malostranská, hladina vody měla 
20 metrů s odchylkou jednoho až dvou metrů. V pátek ve 4:10 byl zajištěn provoz metra na 
trase A v úseku Skalka – Náměstí Míru, trasa B byla zcela mimo provoz a trasa C v úsecích 
Pražského Povstání – Háje a Pražského Povstání – Muzeum C. V 06:00 ráno přestala vnikat 
povrchová voda do stanice Invalidovna, o tři hodiny později začala hladina vody mezi 
stanicemi Invalidovna a Florenc B postupně klesat. V 16:01 byl obnoven provoz na lince B, 
prozatím v úseku Hloubětín – Černý Most, o 20 minut později také v úseku Zličín – Nové 
Butovice. Dle záznamů výška hladiny Vltavy klesala průměrnou rychlostí 3,5 cm za hodinu. 
 
Při povodních v roce 2002 bylo celkově zaplaveno na 19 stanic metra. Poslední práce byly 
definitivně dokončeny 29. března 2003, práce na obnovu poškozených stanic a zázemí 
v některých stanicích trvaly i více než půl roku. Úsek linky B z Nových Butovic na Smíchovské 
nádraží byl znovuotevřen  26. srpna 2002, Hlavní nádraží, Florenc – C a Muzeum A v říjnu 
2002. Dne  16. listopadu 2002 byl zahájen provoz na stanici Nádraží Holešovice, v prosinci 
téhož roku byl pak zahájen provoz stanic Anděl a Karlovo náměstí, Palmovka, Vysočanská, 
Kolbenova, Dejvická, Můstek – A, Hradčanská a Vltavská. V lednu, únoru a březnu se 
postupně otvíraly stanice Staroměstská, Malostranská, Českomoravská, Můstek – B a Florenc 
– B, Národní třída a Náměstí republiky  i jednotlivé vestibuly méně zasažených stanic. Jako 
poslední byly zprovozněny nejzničenější stanice Křižíkova a Invalidovna. Výše nákladů na 
obnovu provozu pražského metra po povodních z roku 2002 je odhadována okolo 
6 995 000 000 Kč.111 
 

                                                           
110 Metroweb. [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/ 
111 Metroweb. [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/ 
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Ilustrace: Povodně 2002 – zatopené stanice.112 
 

 
 
Ilustrace: Část plánku se stavem provozu metra a elektrických drah platný po povodních 
k 19. říjnu 2002.113 
 

 
                                                           
112 KABÁTOVÁ, Barbora. Jan Cibulka: Horší než zastavit metro bylo zvládnout chaos na povrchu. Deník. 2012 
[cit. 2016-03-05]. Dostupné z: http://www.denik.cz/povodne_02/horsi-nez-zastavit-metro-bylo-zvladnout-
chaos-na-povrchu-20120807.html 
113 Schéma linkového vedení Elektrických drah a Metra – stav provozu od 19. 10. 2002. Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a. s. 2002. 
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5.2.2 Protipovodňová opatření 
 
Vzhledem k tomu, že prostory metra mají sloužit také jako objekt civilní ochrany pro 
evakuaci a ukrytí obyvatelstva, je otázka zabezpečení metra pod vodou zásadní. Některé 
trasy metra jsou pod řekou vybudovány, a tudíž musí čelit silnému tlaku a zátěži. Některá 
opatření byla zdokonalena po devastujících povodních z roku 2002, kdy došlo k zatopení 
několika stanic a vlaků a byla přijata nová či zlepšena opatření stávající. Problém prosakující 
vody je tedy řešen plynovými uzávěrami, voda je odváděna odvodňovacím žlabem 
umístěným mezi kolejnicemi do sběrných jímek. Každá jímka obsahuje dvojici čerpadel 
s automatickým provozem. Provoz jímky závisí na výšce hladiny vody. Aby se dalo co nejvíce 
a nejlépe předcházet případným škodám je chod  a porucha čerpadel, či přeplněnost jímky 
kontrolována ze strany technologického dispečinku. 
 
Co se týče pražského metra, po povodních z roku 2002 byly zpracovány na základě nových 
zkušeností tzv. zásady protipovodňové ochrany metra. Byly provedeny mnohé úpravy, hlavní 
snahou je zabránit proniknutí vody do podzemních prostor při záplavové vlně vyšší o 60 cm, 
než byla v srpnu 2002. Ochrana je rozdělena na primární a sekundární. Sekundární ochranu 
představují tlakové uzávěry, tzn. prvky ochranného systému metra. Prvky budou v době 
povodní aktivovány a budou představovat ochranu pro případ, že dojde k narušení primární 
ochrany, nebo k přelití vody. Dalšími jsou opatření, která zabrání deformaci konstrukcí 
objektů metra způsobených hydrostatického tlaku  a vztlaku.114 
 
V nejvíce zasažených stanicích z povodní v roce 2002, tj. Florenc, Křižíkova, Invalidovna, 
Palmovka, Vltavská, Staroměstská, Malostranská a Nádraží Holešovice, byla vylepšena 
protipovodňová opatření. Ve stanici Nádraží Holešovice byla například zlepšena odolnost 
zděného nadzemního větracího kiosku železobetonovou stěnou, byly zvednuty parapety nad 
úroveň navrhované povodně a zesíleny některé konstrukce, dále byla vybudována mobilní 
i pevná hradítka ve vestibulech. Ve stanicích Malostranská a Staroměstská byly provedeny 
těsnící clony snižující přítok spodní vody. Ve stanici Vltavská byla provedena stejná opatření 
jako v předchozích stanicích metra, navíc byly do kritických míst instalovány tlakuodolné 
dveře a systém monitorující účinků vztlaku. Při opravách stanice Invalidovna bylo zjištěno, že 
nová opatření spojená s vyšší úrovní povodňové vlny by bylo možné realizovat pouze za 
rozsáhlých stavebních prací a rozsáhlé úpravy vestibulu stanice a bylo by nutné vystavět 
zcela nový vestibul. Proto byla protipovodňová ochrana zanechána na původní úrovni 
a přistoupilo se k provedení jen několika úprav. Ke stejnému zjištění se dospělo rovněž při 
statickém posuzování stanice Florenc. 
 
Dalšími protipovodňovými opatřeními jsou plynotěsné uzávěry, využití čerpadel  a čerpacích 
studen, přepadů a chrličů a na skla se nainstalovaly bezpečnostní fólie, které zabrání jejich 
rozbití plovoucími předměty a následnému zatopení prostorů vodou. Rovněž se přehradily 
určité vytipované podchody, např.  u stanice Nádraží Holešovice.115 

                                                           
114 Protipovodňová ochrana pražského metra. Metroweb. [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: 
https://www.metroweb.cz/povoden/povoden-opatreni.htm 
115 Protipovodňová ochrana pražského metra. Metroweb. [cit. 2016-02-21]. Dostupné z:  
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5.3 Pády osob do kolejiště 
 
Začátkem ledna 2013 shodil útočník do kolejí ženu v metru ve Vídni, ta se nebyla schopna 
kvůli zraněním dostat zpět na nástupiště. Ostatní cestující na nástupišti zabránili střetu ženy 
se soupravou stisknutím nouzového tlačítka, díky kterému byli informování pracovníci metra, 
a souprava byla zastavena.116 Obdobné události se přihodily začátkem a koncem prosince 
2012 i v metru New Yorku, kdy v jednom případě žena strčila jednoho cestujícího pod 
projíždějící metro, protože byl přistěhovalec a v druhém případě po hádce a potyčce 
dvou mužů jeden z nich skončil v kolejišti. Bohužel oba incidenty v newyorském metru 
skončily tragicky.117 
 
Také v pražském metru se přihodily nehody v podobě pádu osob pod metro, někteří chtěli 
spáchat sebevraždu, někteří do kolejiště spadli nešťastnou náhodou. Dne 3. července 2013 
zaznamenaly kamery ve stanici pád ženy pod přijíždějící vlak. Dle záznamu do kolejiště spadla 
omylem, sotva totiž držela rovnováhu. Sama žena tvrdila, že byla pouze unavená, odmítla i 
lékařské ošetření. Jako zázrakem se jí nic nestalo, ležela ve žlabu mezi kolejemi pod vlakem, 
odkud byla vytažena do bezpečí.118 Ne všechny případy pádů pod metro mají takto dobrý 
konec. V červnu 2015 na lince B spadla čtyřiadvacetiletá žena do kolejiště pod přijíždějící 
soupravu. Utrpěla vážná zranění, kterým na místě podlehla.119 Rovněž v červnu 2015 ukončil 
svůj život muž skokem pod metro ve stanici Kobylisy.120 V říjnu téhož roku skočil do kolejiště 
muž na lince C ve stanici Roztyly. Jednalo se o sebevraždu, muž zraněním podlehl.121 
Obdobný scénář měl další říjnový incident, kdy byl zastaven provoz metra na lince B, kvůli 
skoku ženy pod přijíždějící soupravu. Žena zraněním podlehla.122 
 
Pád pod soupravu metra je ale možné přežít, pokud by se osoba, která se nezranila natolik, 
že není schopna pohybu, přesunula do žlabu mezi kolejemi. Od podlahy žlabu k podvozku 

                                                                                                                                                                                     
https://www.metroweb.cz/povoden/povoden-opatreni.htm 
116 Ve Vídni shodil útočník ženu do kolejí v metru, lidé ji zachránili. IDnes. 2013 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/ve-vidni-zachranili-zenu-kterou-utocnik-shodil-do-metra-pjt-
/zahranicni.aspx?c=A130107_142158_zahranicni_js 
117 Američanka srazila přistěhovalce pod metro, obvinili ji z vraždy. IDnes. 2012 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/zena-za-shozeni-muze-do-metra-v-new-yorku-byla-obvinena-pg0-
/zahranicni.aspx?c=A121230_080903_zahranicni_jj 
118 Woman’s Miraculous Escape after Falling under Prague Tube Train – video. Metro. 2013 [cit. 2016-02-22]. 
Dostupné z: http://metro.co.uk/2013/07/03/womans-miraculous-escape-after-falling-under-prague-tube-train-
video-3867116/ 
119 Tragédie v metru. Mladá žena na Andělu nepřežila pád do kolejiště. Deník. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné 
z: http://www.denik.cz/praha/nestesti-na-andelu-paralyzovalo-zlutou-linku-20150610.html 
120 Metro na trase C stálo. Do kolejiště v Kobylisích spadl člověk. IDnes. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 
http://praha.idnes.cz/linka-c-nejela-do-kolejiste-v-kobylisich-spadl-clovek-pc4-/praha-
zpravy.aspx?c=A150604_190110_praha-zpravy_kha 
121 Muž nepřežil pád pod metro, zastavil provoz na trase C. IDnes. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 
http://praha.idnes.cz/pad-pod-metro-muz-neprizil-praha-trasa-c-f0g-/praha-
zpravy.aspx?c=A151019_144832_praha-zpravy_nub 
122 Žena skočila pod metro, na místě zemřela. Část trasy B tři hodiny stála. IDnes. 2015 [cit. 2016-02-22]. 
Dostupné z: http://praha.idnes.cz/pad-cloveka-pod-metro-zastavil-provoz-dxa-/praha-
zpravy.aspx?c=A151023_154701_praha-zpravy_nub 
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soupravy je zhruba metr široká mezera, ležícímu člověku by se tedy nemělo nic stát, přestože 
přes něj přejede metro.123 
 
5.3.1 Možné řešení – nástupiště s bezpečnostními stěnami 
 
Nástupiště s bezpečnostními stěnami v pražském metru nenalezneme. Počítá se s nimi až 
v budoucnu, při budování nové linky D. Jsou ale využívány v mnoha systémech metra po 
celém světě, jako například v Brazílii,  Francii, Německu, Dánsku, Japonsku, Rusku, Singapuru, 
Velké Británii a mnoho dalších. Existují dva typy ochrany, bezpečnostní stěny, které tvoří 
bariéru od podlahy nástupiště, až po její strop, nebo tzv. bezpečnostní bočnice umístěné jen 
od podlahy nástupiště po určitou bezpečnou výšku, nedosahují tedy stropu. Bezpečnostní 
stěna, nebo tubus, je uzavřena do chvíle, než vlak zastaví ve stanici. Poté se dveře vlaku 
i bezpečnostní stěny otevřou a cestující mohou nastoupit či vystoupit. Následně se dveře 
vlaku i tubusu uzavřou a metro opustí stanici.124 Největší přínos bezpečnostních stěn tkví 
v zabránění náhodným pádům do kolejiště, pokusům o sebevraždu či záměrnému strčení 
pod soupravu metra. Dalšími klady je snížení proudění vzduchu při příjezdu vlaku do stanice, 
účinnější větrání, klimatizace a vytápění, zamezení vstupu nepovolaných osob do tunelů 
a jim zakázaných prostor apod. Ovšem vybavit stanice bezpečnostními stěnami je finančně 
nákladné, a to až v řádu několika milionů korun  a modernizace starých stanic je ještě 
nákladnější, neboť dveře je nutné přizpůsobit stávající stanici. Bezpečnostní bočnice 
v porovnání s bezpečnostními stěnami představují levnější variantu, ale zároveň menší 
úroveň ochrany  a některým osobám nemusí zabránit ve skoku do kolejiště. Ovšem ani 
bezpečnostní stěny stoprocentně nezabrání nehodám. Incidenty tohoto charakteru se stávají 
velmi zřídka, ale při tlačenicích mohou bezpečnostní stěny představovat riziko v tom, že 
člověk uvízne mezi zavřenou bezpečnostní stěnou a dveřmi vagonu a může tak být umačkán 
jedoucí soupravou.125  
 
5.3.2 Možné řešení – senzory, kamerové systémy, nouzová tlačítka 
 
Dalšími možnými opatřeními proti pádům cestujících do kolejiště jsou senzory v tunelech 
a kamerové systémy, bezpečnostní pásy na okrajích nástupišť  a nouzová tlačítka. Ani jeden 
z těchto bezpečnostních prvků ale není schopen incidentu aktivně předejít. 
 
Senzory pohybu jsou schopny včas rozpoznat a upozornit řidiče metra, že do kolejiště spadla 
osoba. Možné je také využití systému laserových mřížek, který spustí poplach, jestliže dojde 
k jejich narušení a poté je zabráněno vjet soupravě do stanice. Tento systém funguje v metru 
v Kodani, kde je v kolejišti detekční infračervený systém, který když je narušen, předá povel 

                                                           
123 Podívejte se, jak to vypadá, když vás přejede metro. Technet. 2009 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 
http://technet.idnes.cz/podivejte-se-jak-to-vypada-kdyz-vas-prejede-metro-fbn-
/tec_reportaze.aspx?c=A090629_180727_tec_reportaze_kuz 
124 Fakulta stavební – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2016 [cit. 2016-02-06]. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/cs/ 
125 Platform Screen Doors. In: Wikipedia, 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_screen_doors#United_Kingdom 
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k zastavení provozu.126 Další možností detekce osob v kolejišti jsou kamery s termovizí, 
odhalující tepelné stopy na trati. Pokud kterýkoli z těchto systémů zjistí přítomnost osoby 
v kolejišti, odešle tuto informaci do soupravy blížící se do stanice a zároveň centrálnímu 
dispečinku.127 
 
Bezpečnostní pásy na okraji nástupiště jsou spíše pro orientaci cestujících, jaká je pro ně 
bezpečná vzdálenost od přijíždějícího metra. Nezabrání ale jejich pádu do kolejiště. Novější 
stanice metra na lince C, např. Letňany, Střížkov, Prosek, jsou vybaveny novějšími 
bezpečnostními pásy, které při příjezdu soupravy do stanice blikají. Význam bezpečnostních 
pásů není oproti dalším bezpečnostním opatřením natolik velký. 
 
V pražském metru jsou umístěna v každé stanici metra nouzová tlačítka, dvě v každém směru 
na obou koncích nástupiště. Tlačítka jsou opatřena krytkami ze skla o tloušťce maximálně 
2 mm. Po rozbití krytky a stisknutí tlačítka je automaticky zastavena souprava blížící se do 
dané stanice, a to bez zásahu strojvedoucího.128 Nouzová tlačítka nejsou standartním 
bezpečnostním opatřením ve všech evropských systémech metra.129 
 
5.4 Teroristické útoky, fyzická napadení 
 
Z minulosti jsou nejvíce známými teroristické útoky sarinem v tokijském metru  a bombové 
útoky v moskevském a londýnském metru. Teroristické útoky se naštěstí pražskému metru 
vyhnuly, přesto se přihodilo několik incidentů, kdy jeden cestující napadl nožem druhého 
apod. Teroristickým útokům se dá jen velmi obtížně zabránit, jednak kvůli obrovské 
koncentraci osob ve vestibulech metra a zadruhé jsou bezpečnostní opatření příliš nákladná 
a některá i obtížně realizovatelná. 
 
5.4.1 Teroristické útoky v tokijském metru 
 
Sarinový útok sekty Óm šinrikjó se dá považovat za první případ teroristického útoku 
v metru. Byl spáchán v ranní špičce 20. března 1995 pěti členy sekty Óm šinrikjó. Ti nastražili 
do souprav metra na třech linkách plastové kapsle naplněné 900 ml tekutého sarinu. Aby 
kapsle působily nenápadněji, zabalili je do novin, ve vozech položili na zem a v domluvených 
stanicích propíchli hrotem deštníku.130 Za několik minut se u cestujících začaly projevovat 
zdravotní potíže v podobě bolestí a tlaku v očích, silných bolestí hlavy, ztíženého dýchání 

                                                           
126 Když metro jezdí samo aneb "vlaky duchů". Hospodářské noviny. 2009 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: 
http://ihned.cz/c1-38422190-kdyz-metro-jezdi-samo-aneb-vlaky-duchu 
127 NYC Tests Thermal Cameras, Motion Sensors to Decrease Subway Deaths. Digital trends. 2013 [cit. 2016-02-
22]. Dostupné z: http://www.digitaltrends.com/cool-tech/nyc-subway-early-detection-system/ 
128 O zařízeních, uváděných v činnost cestujícím. Dopravní podnik hlavního města Prahy. 2008 [cit. 2016-02-22]. 
Dostupné z: http://www.dpp.cz/blog/oskaruv-dopravni-weblog/o-zarizenich-uvadenych-v-cinnost-cestujicim-1 
129 Šéf DP: Sklíčko nouzového tlačítka v metru lze rozbít snadno. Novinky. 2010 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/domaci/213310-sef-dp-sklicko-nouzoveho-tlacitka-v-metru-lze-rozbit-snadno.html 
130 Japonci vzpomínají na útok sarinem, šéf sekty stále čeká na popravu. IDnes. 2015 [cit. 2016-02-23]. 
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/20-let-od-sarinoveho-utoku-v-tokijskem-metru-fea-/zahranicni.aspx?c= 
A150320_141917_zahranicni_ert 
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a silných křečí. Sarin poškozuje dýchací orgány a centrální nervový systém, dýchací svaly jsou 
paralyzovány, což vede ke smrti. Útok sarinem měl za následek 13 mrtvých a 5 500 
přiotrávených osob.  
 
Za účelem útoku v tokijském metru bylo náboženskou sektou vyrobeno necelých 10 litrů 
sarinu. Kvůli množství nečistot se ale jednalo o nekvalitní produkt, díky čemuž smrti uniklo 
stovky či tisíce pasažérů. Policejním vyšetřováním bylo zjištěno, že se jednalo asi o 30% sarin. 
Důkladným přečištěním je možné dosáhnout až 97% sarinu. 
 
První hlášení o útoku přijalo řídící středisko v 8:09 hodin ráno ze stanice Tsukiji. Během 
hodiny se počet napadených stanic vyšplhal na 15. Ve všech stanicích zasahovali zdravotníci, 
v celkovém počtu 1 364 a 131 sanitních vozů. Hasičský záchranný sbor nebyl schopen 
koordinovat komunikaci, což vedlo ke ztrátě kontaktu s lékařem na dispečinku záchranné 
služby. S tímto problémem je spojeno značné omezení, jelikož poskytovaná odborná první 
pomoc může být prováděna jen se souhlasem lékaře. Ke každému úkonu proto bylo nutné 
kontaktovat lékaře v Tokijském řídicím středisku záchranné služby. Následkem toho byla 
všem těžce zraněným pacientům veškerá potřebná péče poskytnuta až v nemocnicích. Na 
místě ani nebyla provedena dekontaminace postižených. Policie během hodiny od nahlášení 
útoku uzavřela vstupy do napadených stanic metra, byly odebrány vzorky látky, které se 
analyzovaly. Po dvou hodinách byla výsledkem analýzy mylně nebezpečná látka acetonitril. 
Zhruba v 11:00 byl sarin konečně správně identifikován. Poněkud udivující je skutečnost, že 
výsledek analýzy se příslušníci hasičského záchranného sboru a personál nemocnic dozvěděl 
až po 11:00 hodině z televizního vysílání.131  
 
Protože záchranáři nebyli vybaveni ochrannými dýchacími pomůckami, příznaky sarinu se 
projevily i u nich a 135 ze 1 364 zasahujících muselo být ošetřeno. Přiotrávili se nejspíše 
vdechováním sarinu z oblečení pacientů a v nevětraných sanitkách. Sanitkami bylo do 
nemocnic převezeno 688 pacientů, zbytek pacientů počtem přesahující 4 000, se dopravil do 
nemocnic pěšky, taxíky nebo soukromými vozy. Nejen, že mohla být kontaminována další 
místa, ale jejich převoz nebyl žádným způsobem koordinován, takže nejvíce pacientů se 
nahromadilo v jedné nemocnici – St. Luke. Činnost dispečinku a záchranných týmů 
doprovázel zmatek a neschopnost předat si informace.  
 
Po útoku sarinem byla opatření rozšířena o nová. Bylo přijato několik tisíc nových policistů, 
do metra se nainstalovalo 700 nových televizních kamer ke kontrolám nástupišť a hasičské 
jednotky metra byly vybaveny přístroji k detekci nebezpečných látek. Zákaz poskytování 
odborné první pomoci za nepřítomnosti lékaře ale stále trvá.132  
 

                                                           
131 NEKLAPILOVÁ, Vlasta. Sarin a jeho teroristické zneužití. In: Úrazová nemocnice v Brně. Brno, 2015 [cit. 2016-
02-23]. Dostupné z:  
http://www.unbr.cz/Data/files/Konf%20MEKA%202015/16%20Abstrakt%20Neklapilov%C3%A1.pdf 
132 NEKLAPILOVÁ, Vlasta. Sarin a jeho teroristické zneužití. In: Úrazová nemocnice v Brně. Brno, 2015 [cit. 2016-
02-23]. Dostupné z: 
http://www.unbr.cz/Data/files/Konf%20MEKA%202015/16%20Abstrakt%20Neklapilov%C3%A1.pdf 
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5.4.2 Teroristické útoky v londýnském metru 
 

Londýnské metro bylo terčem sebevražedných teroristických útoků 7. července 2005, které 
mělo za následek celkem 52 mrtvých cestujících a stovky zraněných. Útočníci byli čtyři, 
Shezzad Tanweer, Mohammad Sidique Khan, Jermaine Lindsay a Hasib Hussain, ve věku 
18 až 30 let. Všichni, kromě Jermaine Lindsayho, se narodili ve Velké Británii pákistánským 
imigrantům. Tři teroristé se odpálili v metru, poslední a nejmladší z nich, osmnáctiletý 
Hussain, na dvoupatrovém autobusu. Použili podomácku vyrobená výbušná zařízení na bázi 
organického peroxidu uschované v batohu.133 Ke všem třem výbuchům v metru došlo chvíli 
před 08:50 ráno. Při prvním výbuchu ve stanici Edgware Road bylo zabito 6 osob, dalších 
163 bylo zraněno. Druhý útočník se odpálil mezi stanicemi Aldgate a Liverpool Street, usmrtil 
7 cestujících a 171 jich zranil. Třetí výbuch byl nejvíce smrtící, došlo k němu na lince mezi 
stanicemi King's Cross a Russell Square a zemřelo při něm 26 osob, 340 bylo zraněno. 
Nedaleko King's Cross na Tavistock Square se odpálil i poslední útočník. Stalo se tak ale 
hodinu po výbuších v metru. Při výbuchu na dvoupatrovém autobusu usmrtil 13 cestujících, 
nejméně dalších 110 zranil.134 Původně se čtvrtý terorista pohyboval ve stanici metra King's 
Cross, byl zachycen na kamerách. Později bylo zjištěno, že se v 08:55 snažil neúspěšně 
kontaktovat své tři komplice.135  
 
Na prezentaci ze dne 5. května 2006 přednesl pan Stuart Goodwin, policejní styčný důstojník 
Spojeného království, jak probíhalo vyšetřování. Krátce po útocích byla uvedena do provozu 
linka pro ohlašování pohřešovaných osob. Ohledání místa činu probíhalo ve ztížených 
podmínkách, protože v tunelech bylo obrovské horko, krysy odnášely části těl mrtvých 
cestujících. To vše trvalo den  a půl, poté byly soupravy zabaleny a z tunelu vyzvednuty. 
Podstatnou roli ve vyšetřování měl rozsáhlý kamerový systém, představující zhruba 20 % 
všech pouličních kamer na světě. První indicie vedly k osobě jménem Khan, navíc na lince pro 
ohlašování pohřešovaných osob nahlásila rodina ztraceného syna, který právě s osobou Khan 
do Londýna cestoval. Na kamerách byla zaznamenána skupina čtyř podezřelých mužů, 
později byl vypátrán i jejich automobil a byt v Leedsu, ve kterém bomby vyráběli. Následně 
byla provedena rekonstrukce jejich cesty z Leedsu až do metra, kde se rozdělili. Jednomu 
z pachatelů se nepodařilo kvůli zácpám do metra dostat, zpanikařil, pár desítek minut chodil 
po ulicích, což bylo zjištěno díky kamerovému systému, poté nasedl do autobusu a tam 
výbušninu aktivoval. Kdyby se rozhodl pro explozi ve vestibulu ve frontě u turniketů, byly by 
počty obětí mnohonásobně vyšší.136 
 
Dalšímu teroristickému útoku museli obyvatelé Londýna čelit jen o dva týdny později 
– 21. července 2005. Britský muslim ghanského původu Manfo Kwaku Asiedu se se svými 

                                                           
133 7 July 2005 London Bombings. In: Wikipedia, 2016 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/7_July_2005_London_bombings 
134 7 July London Bombings: What Happened That Day? BBC. 2015 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/uk-33253598 
135 7/7 Bombings Timeline: How the Day Unfolded. Independent. 2015 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/77-bombings-london-anniversary-live-timeline-how-the-
day-unfolded-10369476.html 
136 KRULÍK, Oldřich. Případová studie: Teroristické útoky v Londýně, 7. a 21. července 2005. 
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komplici inspiroval bombovými útoky na hromadnou dopravu v Londýně 7. července 2005 
a pokusil se je zopakovat. Útoky naplánovali na třech linkách metra a v jednom autobuse, 
k tomu měli připraveny výbušniny na bázi peroxidu vodíku s hřebíky. K první explozi došlo 
ve 12:26 hodin v soupravě ve stanici Bush Shepherd, k druhé ve 12:30 v soupravě v blízkosti 
stanice Oval a k poslední ve 12:45 na trati Victoria. Všechny dotčené stanice metra byly 
uzavřeny a cestující evakuováni. Ke čtvrtému výbuchu došlo ve dvoupatrovém autobusu číslo 
26 z Waterloo do Hackney Wick ve 13:30 hodin. Pátý a poslední útočník pravděpodobně 
ztratil odvahu a bomby se zbavil v parku vyhozením do koše a zamířil na policii s úmyslem 
spolupachatele udat a vše podat tak, že on s tím nemá nic společného. Útoky byly naštěstí 
neúspěšné a obešly se bez mrtvých a zraněných, neboť nálože kvůli selhání detonátorů 
nefungovaly, až na záblesk a zápach. Zpočátku panovalo podezření na chemický útok, jelikož 
někteří cestující hlásili neobvyklý zápach a bílý prášek v blízkosti batohů, ve kterých byly 
výbušniny uložené. Hasiči proto provedli testy na chemické látky, tato verze se ale nakonec 
nepotvrdila. Zápach byl pravděpodobně způsoben doutnáním výbušnin. 
 
Na začátku vyšetřování nebylo jasné, zda účelem útoků bylo skutečně opakovat útoky ze 
7. července, nebo se jednalo o symbolický útok, který měl způsobit paniku. V obou 
případech, 7. i 21. července 2005, figurovaly batohy s uloženými výbušninami, tři exploze 
byly situovány v soupravách metra a jedna v autobusu.137 Vyšetřovatelé se obrátili s prosbou 
o spolupráci na veřejnost, neboť získali k dispozici fotografie útočníků. Tento krok byl 
úspěšný, jeden z útočníků byl identifikován svou rodinou, další na základě permanentky do 
fitness centra, která byla nalezena v batohu s výbušninou. Policii velice pomohla všímavost 
a nedůvěřivost správce objektu, ve kterém se pachatelé zdržovali. Uschoval si totiž jejich 
odpadky, lépe řečeno polotovary bomb. Zatýkání dalších dvou pachatelů provázela pro 
policii nepříjemná situace, kdy zátah živě přenášela televizní stanice Sky. Pachatelé naštěstí 
vysílání nezaznamenali  a nedošlo tak k vyzrazení policejní akce. Vazba na formální skupinu 
jako Al-Káida zjištěna nebyla, útoky financovali zřejmě útočníci sami. Nebyla zaznamenána 
ani přímá vazba mezi skupinami z útoků ze 7. a 21. července.138 Po dopadení pachatelé 
tvrdili, že bomby nebyly funkční a jen se tímto způsobem snažili protestovat proti válce 
v Iráku. V roce 2007 byli odsouzeni k doživotnímu vězení za pokus o teroristický útok první 
čtyři pachatelé, mimochodem britští muslimové, Muktah Said Ibrahim, Yassin Hassan Omar, 
Ramzi Mohammed  a Hussein Osman. Adela Yahyi byl odsouzen téměř k sedmiletému trestu 
odnětí svobody, protože pro teroristy shromažďoval potřebné informace. První zmíněný, 
Manfo Kwaku Asiedu, se k účasti na úrocích přiznal a byl odsouzen k 33 letům vězení.139 
 
Po teroristických útocích na londýnské metro se na veřejnost dostala informace, že britské 
tajné služby upozorňovaly na možnost bombových útoků již více než dva roky před 
teroristickými útoky ze 7. července 2005. Z výslechu pákistánského teroristy Chálida Šajcha 
Muhammada, jednoho z šesti nejvyšších velitelů Al-Káidy a označovaného za jednoho 

                                                           
137 21 July 2005 London Bombings. In: Wikipedia, 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/21_July_2005_London_bombings 
138 KRULÍK, Oldřich. Případová studie: Teroristické útoky v Londýně, 7. a 21. července 2005. 
139 Strůjce atentátů v Londýně odsoudili na 33 let. Novinky. 2007 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/127256-strujce-atentatu-v-londyne-odsoudili-na-33-let.html 
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z hlavních představitelů v čele útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, vyplynulo, 
že se plánovaly útoky mimo jiné na metro v Londýně a letiště Heathrow. Ministerský 
předseda Tony Blair ale odmítl zveřejnit závěry vyšetřování bezpečnostního incidentu ze  
7. července 2005. Za jeho rozhodnutím je dle agentury AFP snaha zakrýt nečinnost vlády 
v této věci.140 Bezpečnostní složky čelily kritice kvůli tomu, že  o dvou ze čtyř útočníků ze 
7. července v londýnském metru věděly, ale nevěnovaly jim dostatečnou pozornost, podle 
listu The Guardian došlo k selhání vedoucích pracovníků, za což by měl někdo převzít 
odpovědnost. Další chybou bylo vyloučení možnosti teroristického útoku ze strany 
„domácích“ teroristů  a podcenění radikalizace domácích muslimů.141 
 
5.4.3 Teroristické útoky v moskevském metru 
 
Obdobné teroristické bombové útoky se v březnu roku 2010 staly i metru v Moskvě. 
Spáchaly ho dvě sebevražedné atentátnice, takzvané černé vdovy po zastřelených 
severokavkazských radikálech, a zabily při nich 40 lidí, dalších více než 100 bylo zraněno. 
K útokům se později přihlásil vůdce severokavkazských povstalců Doku Umarov.142 K prvnímu 
výbuchu došlo v ranní špičce v 07:56 hodin na stanici Lubjanka, ke druhému ve stanici Park 
kultury o 40 minut později. Záchranných prací se zúčastnilo 400 záchranářů a hasičů.143 
Atentátnice použily trhavinu hexogen, pro znásobení ničivé síly bomby obsahovaly rovněž 
hřebíky, vruty a šrouby.144 
 
5.4.4 Teroristické útoky v pařížském metru 
 
Dne 25. července roku 1995 během odpolední špičky kolem 17 hodiny byl spáchán 
teroristický bombový útok na podzemní stanici metra Saint-Michel – Notre-Dame. Útok měla 
na svědomí alžírská Ozbrojená islamistická skupina neboli GIA (Groupe islamique armé)  
a zemřelo při něm 8 osob a dalších 117 bylo zraněno. Bomba byla nastražena pod sedadlem 
a tvořila ji plynová nádoba, která byla naplněna hřebíky. Pomocí otisků prstů byli 
identifikováni Khaled Kelkal a Boualem Bensaïd. Stejná skupina spáchala 6. října 1995 
obdobný bombový útok, tentokrát ve stanici Maison Blanche.145  
 

                                                           
140 Sunday Times: Tajné služby předpovídaly útok v londýnském metru. ČTK. 
141 Britský tisk kritický ke zprávám o příčinách výbuchů 7. července. ČTK. 
142 Známe organizátory moskevských atentátů, tvrdí šéf ruské tajné služby. IDnes. 2010 [cit. 2016-02-23]. 
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zname-organizatory-moskevskych-atentatu-tvrdi-sef-ruske-tajne-sluzby-
1mw-/zahranicni.aspx?c=A100413_110851_zahranicni_aha 
143 Teroristky se odpálily v moskevském metru, zabily desítky lidí. IDnes. 2010 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/teroristky-se-odpalily-v-moskevskem-metru-zabily-desitky-lidi-pvm-
/zahranicni.aspx?c=A100329_065334_zahranicni_jav 
144 2010 Moscow Metro Bombings. In: Wikipedia, 2016 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Moscow_Metro_bombings 
145 Atentát na stanici RER v Paříži. In: Wikipedia, 2015 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_stanici_RER_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi 
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5.4.5 Fyzická napadení 
 
Mimo teroristických útoků se v metrech různě po světě setkáváme s pachateli, kteří ohrožují 
svým chováním ostatní cestující a fyzicky je napadají. V Praze  a například v Londýně se 
v loňském roce obdobné incidenty udály. V londýnském metru ve stanici Leytonstone 
v prosinci roku 2015 kolem 20:00 hodiny zaútočil muž na jiného cestujícího a způsobil 
dotyčnému vážná zranění. Další dvě osoby lehce zranil. Krátce po útoku se pachatele 
podařilo zadržet.146 
 
Podobný případ napadení nožem se odehrál v březnu 2015 v ranních hodinách, kdy 
jedenadvacetiletý Slovák napadl ve stanici Invalidovna dalšího spolucestujícího a způsobil mu 
velmi vážná zranění na krku. Svou oběť si vybral zcela náhodně.147 Proti dalšímu útočníkovi 
museli policisté zasahovat poměrně nedávno ve stanici metra Karlovo náměstí, v noci 
22. prosince 2015. Opilý  a zdrogovaný velmi agresivní muž ohrožoval nožem ostatní 
cestující.148 
 
Poměrně mediálně známý je pokus o vraždu ve stanici Kačerov z července 2014. Pachatel 
napadl svou bývalou manželku, která je zaměstnána jako dozorčí turniketů a vnikl do dozorčí 
místnosti. Na pomoc napadené ženě přispěchal zaměstnanec Dopravního podniku, kterého 
nakonec pachatel kuchyňským nožem pobodal do břicha. Díky rychle přivolané pomoci muž 
přežil.149 
 
Tragický konec měl útok na policistu Jána Mata dne 2. srpna 2002, praporčíka sloužícího na 
Oddělení metro. Před 18:00 hodinou ve stanici Muzeum házel pachatel Alexandr Kručinin 
neznámou výbušninu pod kola soupravy přijíždějící do stanice a pobodal podomácku 
vyrobeným kopím důchodce Milana Vítka. Na místo se skrz zpanikařený dav jako první 
dostala dvoučlenná hlídka policistů Oddělení metro, Ján Mato s kolegyní. Pachatel na 
policistu zaútočil svou improvizovanou zbraní v podobě kopí a několikrát ho bodl do hrudi. 
Než se podařilo přivolat pomoc, Ján Mato zraněním podlehl.150 Alexandr Kručinin spáchal ve 
vazbě sebevraždu oběšením.151 

                                                           
146 Muž útočil nožem v londýnském metru. Křičel To je za Sýrii, tvrdí svědci. IDnes. 2015 [cit. 2016-02-23]. 
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/teroristicky-utok-v-londynskem-metru-dxt-/zahranicni.aspx?c=A151206_ 
070328_zahranicni_cen 
147 K útoku v metru se přiznal slovenský bezdomovec, oběť si vybral náhodně. IDnes. 2015 [cit. 2016-02-23]. 
Dostupné z: http://praha.idnes.cz/utok-v-prazskem-metru-pobodany-muz-du6-/praha-zpravy.aspx?c=A150314 
_115043_praha-zpravy_eb 
148 Muž s nožem řádil v pražském metru, policie ho musela zkrotit taserem. Aktuálně. 2015 [cit. 2016-02-23]. 
Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/zdrogovany-a-opily-vytrznik-radil-v-metru-policie-ho-
musela/r~dee07626a8be11e5a405002590604f2e/ 
149 Útočník z Kačerova se u soudu popral s eskortou, pak si nechal zavolat záchranku. Lidovky. 2015 [cit. 2016-
02-23]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/utocnik-z-kacerova-se-u-soudu-popral-s-eskortou-pak-si-nechal-
zavolat-zachranku-gcw-/zpravy-domov.aspx?c=A151027_111612_ln_domov_ele 
150 Nezapomeneme: Ján Mato. Policista. 2014 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: 
http://www.policista.cz/clanky/reportaz/nezapomeneme-jan-mato-1059/ 
151 Vrah z metra se oběsil, dozorce nepochybil. iDnes. 2002 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z:  
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Vrah Kalivoda, rovněž nazvaný lesní vrah, jelikož zastřelil v roce 2005 na lesní cestě na 
Brněnsku manželský pár a tři dny nato zastřelil v lese na Kladensku muže na procházce se 
psem, se u soudu přiznal, že se v minulosti nejméně patnáctkrát chystal střílet cestující 
v metru.152 Za tímto účelem si vyhlédl nejdelší úsek mezi stanicemi metra na lince C, Kobylisy 
a Nádraží Holešovice. Jednalo se o různá období, kdy v metru plánoval vraždit, a to nejprve 
v říjnu roku 2004  a další v létě v roce 2005. V tomto období za tímto účelem do metra 
zamířil zhruba desetkrát, měl i připravenou zbraň, nakonec si ale čin pokaždé rozmyslel.153 
 
5.4.6 Bezpečnostní opatření 
 
Zabezpečit metro je velice obtížné, bezpečnostní opatření nikdy nebudou dostatečná. Po 
teroristických útocích 11. září 2001 v New Yorku byly z pražského metra preventivně 
odstraněny veškeré odpadkové koše. O devět let později se koše do metra vrátily jen s tím 
rozdílem, že jde o speciální protiteroristické koše izraelské výroby. Magistrát hl. m. Prahy 
nakoupil 90 kusů, jeden má hodnotu 87 tisíc Kč. Tyto koše jsou strategicky rozmístěny na 
stanicích s největší koncentrací osob – tzn. přestupní stanice a centrum města. Koše jsou 
velice bytelné, jeden váží přes 400 kg a skládá se ze dvou ocelových plášťů – vnitřního  
a vnějšího. Díky tomu dokáží zabránit šíření tlakové vlny z výbuchu do stran, místo toho ho 
nasměrují do stropu a koš se při tom nerozpadne.154 Některá města, například Washington, 
je již tak daleko, že jejich koše dokáží rozeznat díky senzorům látku v zavazadle a zjistit tak, 
zda se jedná  o výbušninu.  
 
K odhalení nebezpečných chemických látek v pražském metru funguje od roku 2010 systém 
čidel, který se začal budovat téměř před deseti lety. Čidla zachycují nebezpečné chemické 
látky, vyhodnocují jejich koncentraci a nebezpečí  a informaci odešlou Policii České republiky, 
Hasičskému záchrannému sboru, který vyrazí na místo a řídícímu centru. V souvislosti 
s odhalením nebezpečné chemické látky se ve stanicích aktivuje evakuační hlášení 
a eskalátory budou jezdit pouze směrem na povrch.155 Prozatím jsou čidla instalována jen do 
několika nejfrekventovanějších stanic v centru města.156  

                                                                                                                                                                                     
http://zpravy.idnes.cz/vrah-z-metra-se-obesil-dozorce-nepochybil-f1l-
/domaci.aspx?c=A020802_185830_praha_krimi_ton 
152 Doživotně odsouzený 'lesní vrah' Kalivoda spáchal v cele sebevraždu. Lidovky. 2010 [cit. 2016-03-05]. 
Dostupné z: http://www.lidovky.cz/dozivotne-odsouzeny-lesni-vrah-kalivoda-spachal-v-cele-sebevrazdu-1dz-
/zpravy-domov.aspx?c=A100927_130554_ln_domov_rce 
153 Doživotí, slyšel znovu lesní vrah. Aktuálně. 2006 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/dozivoti-slysel-znovu-lesni-vrah/r~i:article:123733/ 
154 Pražské metro bude mít protiteroristické koše z Izraele. Lidovky. 2009 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: 
http://byznys.lidovky.cz/prazske-metro-bude-mit-protiteroristicke-kose-z-izraele-pee-
/doprava.aspx?c=A091211_120813_ln-doprava_mev 
155 Al-Kajda má smůlu, metro spustí protiteroristický štít. iDnes. 2010 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/al-kajda-ma-smulu-metro-spusti-protiteroristicky-stit-pg2-
/domaci.aspx?c=A100513_090437_domaci_lf 
156 Bombu ještě neodhalí, chemikálie ale čidla v pražském metru ucítí. iDnes. 2010 [cit. 2016-02-24]. Dostupné 
z: http://zpravy.idnes.cz/bombu-jeste-neodhali-chemikalie-ale-cidla-v-prazskem-metru-uciti-p8f-/domaci.aspx? 
c=A100330_131110_krimi_js 
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Mimo bezpečnostní opatření zahrnující protiteroristické koše a čidla se při ochraně před 
teroristickými útoky spoléhá na kamerové systémy a na pracovníky dopravního podniku, 
kteří jsou instruováni k tomu vyhledávat podezřelá zavazadla. Inspirovat bychom se mohli 
například i v metru v Budapešti, kde na každém nástupišti stojí alespoň jeden dozorce, 
a u každého vstupu do metra hlídají dozorci dva. Další případ hodný následování nalezneme 
v systému metra v Turíně, kde provoz a bezpečnost zabezpečují dva na sobě nezávislé 
dispečinky. Jeden je určen k zabezpečení provozu, úkolem druhého dispečinku je zajistit 
bezpečnost cestujících. Bezpečnost se hlídá kamerovým systémem ve stanicích a na rozdíl od 
metra jinde i uvnitř vozů. Rovněž bezpečnostní tlačítka jsou umístěna ve stanicích i ve 
vozech, a jakmile ho někdo stiskne, na místo určení dorazí bezpečnostní agentura, která 
zajistí případného pachatele a zadrží ho do příjezdu policie, která si ho následně 
převezme.157 
 
Vláda České republiky 29. června 2005 přijala usnesení č. 823/2005, k Návrhu na realizaci 
dodatečných opatření ke zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti v pražském metru před 
následky soudobých bezpečnostních hrozeb  a rizik. Obsahem usnesení vlády č. 823/2005 je, 
že vláda bere na vědomí Návrh na realizaci dodatečných opatření ke zvýšení bezpečnosti 
cestující veřejnosti v pražském metru před následky soudobých bezpečnostních hrozeb   
a rizik a zároveň schvaluje v roce 2005 uvolnit hlavnímu městu Praze 50 milionů Kč z kapitoly 
státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za účelem realizace dodatečných opatření ke 
zvýšení bezpečnosti cestujících metra.158 
 
Dne 14. prosince 2005 vláda České republiky vydala usnesení č. 1630/2005,  o změně 
usnesení vlády ze dne 29. června 2005 č. 823, k Návrhu na realizaci dodatečných opatření ke 
zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti v pražském metru před následky soudobých 
bezpečnostních hrozeb a rizik. Usnesením  č. 1630/2005 se mění výše uvolněných finančních 
prostředků pro rok 2005  z 50 milionů Kč na 20 milionů Kč a v roce 2006 se poskytne zbylých 
30 milionů Kč z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa ve prospěch hlavního 
města Prahy. Zbylý obsah usnesení zůstává ponechán ve stejném znění.159 
 

                                                           
157 Když metro jezdí samo aneb "vlaky duchů". Hospodářské noviny. 2009 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: 
http://ihned.cz/c1-38422190-kdyz-metro-jezdi-samo-aneb-vlaky-duchu 
158 Usnesení vlády č. 823/2005, k Návrhu na realizaci dodatečných opatření ke zvýšení bezpečnosti cestující 
veřejnosti v pražském metru před následky soudobých bezpečnostních hrozeb a rizik. 
159 Usnesení vlády č. 1630/2005, o změně usnesení vlády ze dne 29. června 2005 č. 823, k Návrhu na realizaci 
dodatečných opatření ke zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti v pražském metru před následky soudobých 
bezpečnostních hrozeb a rizik. 
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Ilustrace: Protiteroristický koš.160 
 

 
 
Po útocích v londýnském metru byla v Londýně přijata další bezpečnostní opatření v podobě 
navýšení počtu policistů o 40 % na 700 a jejich zvýšená přítomnost ve vestibulech, byl zvýšen 
počet pracovníků na nástupištích. Dále byl zdokonalen kamerový systém, který zlepšil 
rychlost reakce a identifikace ohrožení, londýnské metro je nyní pokryto 12 000 
kamerami.161 Tento kamerový systém je schopen spočítat počet osob na nástupišti, počet 
vystupujících  a nastupujících osob do vagonů, upozorňuje na přeplněná místa stanice. Mimo 
to dokáže detekovat kouř a upozornit na tuto skutečnost personál. Kamery mohou pracovat  
i v náročných světelných podmínkách díky technologii Lightfinder, termovizi a dokonce 
detekuje barvy.162 

                                                           
160 Do pražského metra se vracejí odpadkové koše. S nálepkou "protiteroristický". Praha. 2010 [cit. 2016-03-
05]. Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bezpecnost/v_metru_jsou_instalovany 
_protiteroristic.html 
161 How Safe Is the London Underground? The Threat to Your Safety REVEALED. Sunday express. 2015 
[cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://www.express.co.uk/travel/articles/628846/How-safe-is-the-London-
Underground-The-threat-to-your-safety-REVEALED 
162 Security on the London Underground. IFSEC Global. 2014 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 
http://www.ifsecglobal.com/security-on-the-london-underground/ 
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5.5 Nehody, vykolejení metra 
 

Zřejmě nejznámější nehodou z poslední doby je vykolejení metra v Moskvě z roku 2014. 
V Praze metro vykolejilo v minulosti také, ale nehoda neměla tak tragické následky jako 
v případě vykolejeného metra v Moskvě. Pražská souprava vykolejila 21. listopadu 2005 při 
testovací jízdě na zkušební trati. Jednalo se o novou soupravu značky Siemens M1, která 
projela návěstidlo, koncovou kolejovou zarážku i plot. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 
Příčinou vykolejení byla chyba strojvedoucího, který nedodržel povolenou rychlost a místo 
60 km/h jel 80 km/h. Automatický brzdový systém sice soupravu přibrzdil, ale rychlost byla 
překročena příliš a vlak byl pouze přibrzděn.163 
 
5.5.1 Vykolejení metra v Moskvě 
 
Nehoda ze dne 15. července 2014 moskevského metra je jedna z nejhorších, která se zde 
stala. V ranní špičce v 8:39 místního času vykolejily tři vagony metra. Jednalo se o úsek mezi 
stanicemi Slavjanskij bulvar a Park Pobědy.164 Při nehodě zemřelo 24 osob a dalších 162 bylo 
zraněno, některé z nich těžce. Práce záchranářů a hasičů znesnadňoval hlavně fakt, že 
nehoda se stala v nejhlubší stanici moskevského metra a to ve hloubce 84 metrů pod 
zemí.165 Záchranné práce byly dokončeny až druhý den dopoledne. Na vině vykolejení byla 
chybná manipulace s výhybkou. Druhý den po události byli zatčeni mistr údržby a jeho 
zástupce, kteří měli na starosti instalaci oné výhybky, která se odehrála v květnu. Byli 
obviněni z porušení bezpečnostních pravidel.166 
 
5.5.2 Srážka souprav metra v Soulu 
 
V hlavním městě Jižní Koreje ve stanici metra se 2. května 2014 v odpolední špičce kolem půl 
čtvrté hodiny srazily dvě soupravy metra. Důvodem zastavení první soupravy byly technické 
potíže, druhá souprava do něj pak v tunelu zezadu narazila. Jeden z vagonu po nárazu 
vykolejil. Při nehodě se zranilo několik desítek cestujících, přesná čísla zraněných se 
v závislosti na zdrojích různí, některé mluví o 78 až o 170.167 Při nehodě nikdo nezemřel. 
Někteří cestující ale neuposlechli výzvy, aby vyčkali v soupravách a násilím otevírali dveře 

                                                           
163 Vykolejená souprava metra Siemens M1…. Požáry. 2005 [cit. 2016-02-21]. Dostupné z:  
http://www.pozary.cz/clanek/4234-vykolejena-souprava-metra-siemens-m1/ 
164 21 Dead, Scores Injured after Moscow Metro Coaches Derail. Russia & India report. 2014 [cit. 2016-02-12]. 
Dostupné z:  
http://in.rbth.com/society/2014/07/15/10_dead_scores_injured_after_moscow_metro_coaches_derail_36703 
165 Nejhorší havárie v historii. Tragédie v Moskvě má 22 obětí. Lidovky. 2014 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:  
http://www.lidovky.cz/tragedie-v-moskve-ma-22-obeti-chatrajici-metro-je-nebezpecne-pny-/zpravy-
svet.aspx?c=A140716_101145_ln_zahranici_msl 
166 Vykolejení vlaku moskevského metra 2014. In: Wikipedia, 2015 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vykolejen%C3%AD_vlaku_moskevsk%C3%A9ho_metra_2014 
167 NOVOTNÁ, Petra. Při srážce dvou souprav metra v Soulu se zranilo nejméně 170 lidí. Český rozhlas. 2014 [cit. 
2016-03-07]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/pri-srazce-dvou-souprav-metra-
v-soulu-se-zranilo-nejmene-170-lidi--1345800 
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soupravy a vyskakovali ven. Muselo být evakuováno asi tisíc cestujících. Důvodem nehody 
byla závada na signalizaci.168 
 
5.5.3 Bezpečnostní opatření 
 
Nabízí se otázka, jestli k podobné situaci nemůže dojít také v pražském metru. Ze strany 
Dopravního podniku hlavního města Prahy je snaha o minimalizaci tohoto rizika, neboť 
všechny tratě jsou pravidelně kontrolovány a udržovány. Západkové zkoušky výhybek se 
provádějí každý den, defektoskopické kontroly  a měření jsou naplánovány v pravidelných 
termínech. Navíc pražské metro je modernější a modernější jsou i bezpečnostní zařízení. Část 
vlaků sovětské výroby byla postupně nahrazena novými, některé staré soupravy prošly 
kompletní rekonstrukcí. Co se týče elektriky a zabezpečovacího zařízení, byly odstraněny 
zdraví škodlivé a hořlavé materiály.169 Přesto však samozřejmě není možné podobnou 
nehodu stoprocentně vyloučit. Pro tento případ probíhají pravidelně cvičení záchranných 
složek.170  
 
5.5.3.1 Cvičení záchranných složek 
 
V roce 2014 v noci z 21. na 22. října se uskutečnilo taktické cvičení nazvané „Metro 2014“. 
Cvičení probíhalo dle typové činnosti složek Integrovaného záchranného systému při 
společném zásahu č. 13 – Reakce na chemický útok v metru a zúčastnili se ho příslušníci 
Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a zdravotníci, celkem tedy 
625 cvičících, 31 kusů speciální  a 94 kusů základní techniky. Cvičení se odehrávalo v nočních 
hodinách v prostorách stanic metra, aby nemuselo dojít k přerušení provozu metra, 
konkrétně ve stanicích Karlovo náměstí, Smíchovské nádraží a Anděl. Společný zásah 
koordinoval Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Dekontaminace z časových důvodů není 
zahrnuta do cvičení. 
 
Námět byl následující: v odpoledních hodinách ve stanici Anděl došlo k teroristickému útoku, 
při kterém teroristé rozbili lahev s neznámou látkou. Cestující i personál metra nacházející se 
v blízkosti chemikálie omdleli, současně vznikla panika. PROVAS, neboli protichemický 
varovný systém metra, odhalil nebezpečnou chemickou látku sarin. Ve stanici Anděl se v tu 
chvíli nacházelo 58 cestujících, kteří byli tříděni dle metody START. 30 cestujících bylo 
označeno zeleně, 8 žlutě, 10 červeně jako zranění. Deset jich následkem sarinu zemřelo. Šest 
zasahujících se při zásahu zranilo, jeden z nich zraněním podlehl.171 

                                                           
168 V Koreji se srazily dva vlaky metra, desítky lidí utrpěly zranění. iDnes. 2014 [cit. 2016-03-07]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/v-jihokorejskem-soulu-se-srazily-dva-vlaky-metra-fbl-
/zahranicni.aspx?c=A140502_100754_zahranicni_vez 
169 Mohlo by v Praze vykolejit metro? Nemožné, tratě kontrolujeme, říká odborník. Lidovky. 2014 [cit. 2016-02-
20]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/vykolejeni-soupravy-jako-v-rusku-mame-modernejsi-metro-rika-
dopravni-expert-1ww-/zpravy-domov.aspx?c=A140716_142034_ln_domov_sk 
170 Rozdíl mezi metrem v Praze a Moskvě? Hlavně v modernizaci. Aktuálně. 2014 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prazske-metro-je-na-tom-dobre-lepe-nez-to-v-
moskve/r~02d93af00da111e4a54c0025900fea04/ 
171 Hasičský záchranný sbor ČR. 2015 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz 
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Cvičení mělo následující průběh: na technologickém dispečinku Dopravního podniku hl. m. 
Prahy byla zaznamenána signalizace systému PROVAS o zjištění nebezpečné chemické látce 
sarin. Po zhlédnutí kamerových záznamů dispečeři dospěli k závěru, že se jedná o teroristický 
útok. Byl vyhlášen stav chemického ohrožení, nastaveno havarijní větrání metra. Cestující 
byli vyzýváni k urychlenému opuštění prostor metra. Na celé trase se zastavila veškerá 
doprava. Devět minut po signalizaci systému PROVAS bylo informováno krajské operační  
a informační středisko hl. m. Prahy, které na místo určení ihned vyslalo síly a prostředky, 
zároveň byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu IZS. Ve stanici Anděl už byli všichni pracovníci 
Dopravního podniku evakuováni. Velitel zásahu vymezil hranici vnější a nebezpečné zóny, 
místo zásahu bylo rozděleno na dva sektory a sedm úseků (např. úsek suché dekontaminace, 
nástupiště, úsek dekontaminace zasahujících, nástupní prostor, stanoviště neodkladné péče 
atd.), zřídil se štáb velitele zásahu. Dále zasahující složky postupovaly podle typové činnosti 
složek IZS při společném zásahu č. 13 – Reakce na chemický útok v metru.172 
 
Cílem cvičení bylo prověřit spolupráci složek Integrovaného záchranného systému při 
provádění záchranných a likvidačních prací a koordinaci společného zásahu. Stěžejní bylo 
prověření postupu podle typové činnosti č. 13 – Reakce na chemický útok v metru, reakce 
a postup zaměstnanců Dopravního podniku hl.  m. Prahy, vyrozumění složek integrovaného 
záchranného systému a aktivace orgánů krizového řízení, spolupráce  a komunikace 
zasahujících složek integrovaného záchranného systému, poskytování přednemocniční 
neodkladné péče a provádění záchranných a likvidačních prací ve ztížených podmínkách, 
plnění činností dle Traumatologického plánu zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, 
spolupráce s Armádou České republiky a s vybranými nemocnicemi, součinnost při 
identifikaci obětí atd.  
 
Při cvičení bylo zjištěno několik nedostatků. První spočíval ve velmi špatném spojení mezi 
nástupním prostorem a nástupištěm, důvodem byla přetížená radiová síť. Dalším problémem 
bylo příliš zdlouhavé provádění suché dekontaminace. Skupina pro suchou dekontaminaci 
sice pracovala s maximálním nasazením, větší nápor by již ale nezvládla, navíc bez vystřídání 
byl pro skupinu zásah fyzicky náročný. Časově náročné bylo i oblékání do obleku Tyvek. 
Věcné prostředky byly nevhodné – nedostatečné postřikovače, identifikační pásky, přikrývky 
apod. Výjezdová technika se standartním vybavením nestačí k provedení zásahu bez další 
materiální podpory. Cvičení ukázala ale také mnohá pozitiva, nasazení všech zasahujících 
bylo maximální, spolupráce složek byla na vynikající úrovni. Odborná připravenost, 
dodržování bezpečnostních pravidel a znalost postupů zasahujících byla na vysoké úrovni. 
V poslední řadě se potvrdilo, že typová činnost složek integrovaného záchranného systému 
č. 13 je vyhovujícím dokumentem pro organizaci záchranných prací. 
 
Druhým významným cvičením pro systém metra bylo cvičení nazvané Blackout 2015. Test 
probíhal v nočních hodinách a trval od 1:15 do 6:00 hodin ráno, aby co nejméně zasahoval 
do provozu metra, přesto kvůli cvičení byla jeho část na lince C, od stanice Kačerov po 

                                                           
172 Tamtéž. 
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Nádraží Holešovice, zprovozněna až v ranních hodinách. Účelem cvičení pro pražské metro 
bylo při testech vyzkoušet veškeré postupy při výpadku elektrické energie a změřit skutečné 
odběry stanic. Ke cvičení byly vybrány stanice s nejstarším technickým vybavením. Díky 
cvičení byly v praxi prověřeny teoretické propočty odběru elektřiny včetně správnosti 
postupů při výpadku.173 Cílem zkoušky bylo stanoveno připojení záložního zdroje elektrické 
energie v daném časovém limitu do určených stanic.174 
 
Dopravní podnik hlavního města Prahy má vlastní jednotku hasičského záchranného sboru, 
která je vycvičena a připravována na mimořádné události v metru. Skládá se ze tří 
výjezdových skupin o 31 hasičích a 20 vozidlech k dispozici ve kteroukoli hodinu. Požární 
stanice hasičů Dopravního podniku hl. m. Prahy jsou situovány v depu Hostivař, Zličín 
a Kačerov. Třicetkrát ročně Dopravní podnik hl. m. Prahy organizuje bezpečnostní cvičení 
s různými tématy s cílem zachovat připravenost na nejrůznější situace.175 Pro každou 
jednotlivou stanici i úsek metra je vypracována takzvaná operativní karta, která představuje 
plán zásahu. Operativní karta obsahuje například taktiku a způsob případného zásahu, 
určená místa ke shromažďování zraněných osob, přístupové cesty (hlavní i náhradní)  
a únikové cesty.176 
 
Pravidelná cvičení záchranných složek v metru jsou realizována i ve světě. Nejčastějším 
námětem taktických cvičení jsou teroristické útoky s nebezpečnými chemickými látkami  
a aktivní střelci. 
 
5.6 Stávka v dopravě 
 

V roce 2011 proběhla zatím největší stávka v dopravě v České republice. Předmětem stávky 
odborářů byly reformy důchodového systému, zdravotnictví  a rušení zaměstnaneckých 
benefitů. Stávce předcházelo mnoho jednání, žádné ale nebylo úspěšné a premiér Petr 
Nečas prohlásil, že vláda je i nadále připravena s odboráři jednat, přesto ale reformy hodlá 
prosadit. Dne 10. června 2011 tedy odboráři oznámili stávku na 13. června 2011 s tím, že 
stávka potrvá od 9:00 do 16:00. Jednalo se o plánovaný a oznámený termín stávky, ta byla 
ale předběžným opatřením ze strany pražského městského soudu zrušena. Proto odboráři 
termín přesunuli na 16. června 2011, ale tentokrát měla stávka trvat celých 24 hodin. Stávky 

                                                           
173 BUREŠ, Vítězslav. V metru se bude cvičit na blackout. Linka C v neděli ráno nepojede. iDnes.cz.  [cit. 2016-03-
05]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/metro-nepojede-kvuli-cvicnemu-blackoutu-ff1-/praha-zpravy.aspx?c= 
A150818_113209_praha-zpravy_bur 
174 Metro na trase C po cvičení dopravního podniku opět jezdí. Týden. 2015 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/metro-na-trase-c-po-cviceni-dopravniho-podniku-opet-
jezdi_352889.html 
175 Bezpečnostní cvičení Metro 2014 prověřilo připravenost DPP na krizové situace. Dopravní podnik hl. m. 
Prahy. 2014 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://www.dpp.cz/bezpecnostni-cviceni-metro-2014-proverilo-
pripravenost-dpp-na-krizove-situace/ 
176 Rozdíl mezi metrem v Praze a Moskvě? Hlavně v modernizaci. Aktuálně. 2014 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prazske-metro-je-na-tom-dobre-lepe-nez-to-v-
moskve/r~02d93af00da111e4a54c0025900fea04/ 
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se zúčastnili přepravci osobní i nákladní železniční dopravy, ale také byl zastaven provoz 
metra v Praze včetně omezení provozu městské hromadné dopravy.177 
 
Dle průzkumů podporovalo stávku odborářů celkem 51 % občanů České republiky. Další 
čtvrtina by podporovala i generální stávku. Část obyvatel byla ale proti a svůj postoj dala 
najevo prostřednictvím stávky proti odborářům. Ta spočívala v tom, že na stanici metra 
Můstek cestující nastoupili do posledního spoje, dojeli na konečnou stanici Dejvická a odmítli 
ze soupravy vystoupit. Tento krok odůvodnili tím, že jako zákazníci Dopravního podniku 
hlavního města Prahy nesouhlasí s omezením předplacených služeb. Dopravní podnik na to 
byl ale připraven a při neuposlechnutí výzev k opuštění soupravy metra by využil zásahu 
prostřednictvím městské policie.178 Co se týče opatření, stávkám odborářů se zabránit nedá, 
neboť právo na stávku je zakotveno v Listině základních práv a svobod, čl. 27 (4).  

                                                           
177 Stávka v dopravě v Česku v roce 2011. In: Wikipedia, 2015 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1vka_v_doprav%C4%9B_v_%C4%8Cesku_v_roce_2011 
178 Nevystoupíme! Cestující v metru budou stávkovat proti odborářům. Lidovky. 2011 [cit. 2016-03-05]. 
Dostupné z: http://www.lidovky.cz/nevystoupime-cestujici-v-metru-budou-stavkovat-proti-odborarum-phs-
/zpravy-domov.aspx?c=A110614_120910_ln_domov_ogo 
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6 Bezpečnostní opatření a jejich srovnání 
 
Žádné bezpečnostní opatření není stoprocentní, všude se dá nalézt slabina, ať už se jedná 
o turnikety, lidského činitele, samotné stanice a toho, jaký materiál byl při jejich výstavbě 
použit, místa stanice nepokrytá bezpečnostními kamerami, informace dostupné o systému 
metra, jeho zabezpečení, turistických prohlídek zázemí apod. Jak už bylo řečeno na začátku 
podkapitoly 5.4, systém metra je velmi obtížné zabezpečit a ochránit zejména před 
teroristickými útoky. Shodují se na tom i odborníci na terorismus. Libor Lochman, ředitel 
protiteroristické policejní jednotky, je toho názoru, že ochrana metra je téměř 
neproveditelná. Existuje sice spoustu možností, jak metro co nejlépe ochránit. Ve 
Washingtonu jsou ve stanicích instalovány koše, které mají schopnost rozpoznat výbušninu. 
Ty jsou ale poněkud zbytečné, pokud je výbušné zařízení uloženo kdekoliv jinde než v koši. 
Turnikety při vstupech do metra je možné opatřit bezpečnostními rámy, ale aby útočník 
mohl útok spáchat, nemusí jimi ani projít. Postačí mu v davu odložit tašku s výbušninou, jíž si 
nemusí nikdo všimnout a kterou později odpálí. V pražském metru mají dispečeři povinnost 
sledovat, zda některý z cestujících neodložil ve vestibulu podezřelou tašku či jiný předmět, 
pronesení bomby do metra to ale také nezabrání. 
 
V pražském metru by bylo možné zavést další bezpečnostní opatření, jako jsou například 
v metru ve Washingtonu, který je považován za jeden z nejlépe zabezpečených systémů 
metra na světě. Metro ve Washingtonu je vybaveno chemickými senzory i senzory na 
biologické látky, speciálně vycvičenými psy ke hledání bomb, detektory výbušnin a chytrými 
odpadkovými koši rozeznávajícími v nich uloženou výbušninu. Ve washingtonském metru 
fungují i speciální jednotky policie, která je sice v pražském metru také, ale ty ve 
Washingtonu jsou schopny zasáhnout do pěti minut po incidentu. Problémem Dopravního 
podniku hl. m. Prahy ale je, kde na realizaci těchto opatření sehnat finanční prostředky. 
Dopravní podnik na takto nákladná opatření totiž nemá dostatek zdrojů, jeden chemický 
detektor vyjde na několik milionů dolarů.179 Dokonce ani bezpečnostní kamery, umístěné ve 
vestibulech pražského metra nejsou primárně určeny na ochranu před teroristickým útokem, 
ale pouze ke sledování provozu ve stanici  a sledování míst, kde pasažérům hrozí největší 
riziko, např. u eskalátorů.180 
 
6.1 Detektory 
 

Detektory slouží především k rozeznání nebezpečných chemických látek či biologických látek, 
mohou se zaměřovat pouze na jednu konkrétní látku, takový detektor je nejspolehlivější, ale 
pochopitelně toto nestačí. Jiné detektory mohou sledovat určité látky podobných vlastností. 
Je také možné využití několika detektorů, které obsáhnou celou škálu nebezpečných 

                                                           
179 Ochránit metro je téměř nemožné, soudí odborníci. IDnes. 2004 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/ochranit-metro-je-temer-nemozne-soudi-odbornici-ftq-
/zahranicni.aspx?c=A040206_222244_zahranicni_fri 
180 Ochránit metro je téměř nemožné, soudí odborníci. IDnes. 2004 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z:  
http://zpravy.idnes.cz/ochranit-metro-je-temer-nemozne-soudi-odbornici-ftq-
/zahranicni.aspx?c=A040206_222244_zahranicni_fri 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Markéta Hamáková, Ochrana míst s velkou koncentrací osob: Metro  (2017_C_05) 

 
57 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

chemických látek. Čím více látek je ale detektor schopen rozeznat, tím vyšší je riziko planých 
poplachů.  
 
Podstatnou otázkou je citlivost detektorů, jak je nastavit, aby často nedocházelo k falešným 
poplachům, ale ani k tragickým následkům v důsledku nerozpoznání látky. Musí se brát 
v potaz skutečnost, že na veřejném prostranství se vyskytují nanogramy až pikogramy 
chemických látek a nemusí to znamenat žádné ohrožení.181 
 
V pražském metru funguje tzv. systém PROVAS, což je protichemický varovný systém. Aby 
nedošlo k jeho zneužití, podléhají jeho parametry a umístění utajení. PROVAS je schopen 
detekovat nebezpečnou chemickou látku, dokáže počítat i s odlišným prouděním vzduchu ve 
stanicích ve srovnání s povrchem. V Praze je umístěn pouze v několika stanicích. Jedná se 
o stanice, ve kterých se pohybuje nejvyšší počet cestujících, tzn. přestupní stanice. Pokud 
nebezpečnou chemickou látku zaznamená, odešle tuto informaci technickému dispečinku, ze 
kterého jsou následně prostřednictvím kamer sledovány reakce a chování cestujících. 
Současně se vyhodnocuje detekce chemické látky na jiném detektoru, aby se předešlo 
planému poplachu. V minulosti se totiž stalo, že detektory chybně hlásily chlor, přičemž ve 
stanici se žádný nenacházel. Detektory zřejmě zachytily chlor z těl osob vracejících se 
z bazénu. V případě, že se výskyt nebezpečné chemické látky ve stanici potvrdí, vyhlásí se 
chemický poplach a přistoupí se k bezpečnostním opatřením (varovná hlášení, projíždění 
souprav zasaženými stanicemi, změna směru jízdy všech eskalátorů pouze na povrch). Dle 
dostupných informací není prozatím rozšiřování systému PROVAS do dalších stanic 
plánováno. Důvodem je především jeho pořizovací i provozní cena, která činí 3,5 milionu 
korun za rok.182 
 
Je známo, že obdobné protichemické varovné systémy se využívají v systémech metra po 
celém světě, např. v New Yorku, Helsinkách či Washingtonu. Ve Washingtonu varovný 
protichemický systém začal fungovat již před 11. zářím 2001. Jedná se o tzv. systém 
PROTECT, což je zkratka Program for Response Options and Technology Enhancements for 
Chemical/Biological Terrorism. Jedná se o propracovaný systém detektorů, kamerových 
systémů a jejich vyhodnocování a postupu evakuace. Díky tomuto systému bylo dosaženo 
zkrácení doby reakce na chemický útok z 35 minut na 5 minut. Nevýhodou jsou vyšší náklady 
na jejich pořízení, jelikož cena jednoho detektoru se pohybuje okolo 20 až 30 tisíc dolarů. 
 
K dispozici jsou průchozí detektory osob schopné detekovat stopy až 40 druhů nebezpečných 
chemických látek. Detektor funguje tak, že osoba do něj vstoupí, je na ni vypuštěn vzduch, 
který je následně analyzován. Detektor tímto způsobem zkontroluje 6 osob za minutu, což je 

                                                           
181 Pražské metro se připravuje na útok jedovatým plynem. Pět minut může být smrtících. iDnes.cz. 
 http://technet.idnes.cz/prazske-metro-se-pripravuje-na-utok-jedovatym-plynem-pet-minut-muze-byt-
smrticich-gk3-/tec_technika.aspx?c=A080411_164558_tec_technika_kuz. Technet. 2008 [cit. 2016-02-28]. 
Dostupné z: http://technet.idnes.cz/prazske-metro-se-pripravuje-na-utok-jedovatym-plynem-pet-minut-muze-
byt-smrticich-gk3-/tec_technika.aspx?c=A080411_164558_tec_technika_kuz 
182 DVOŘÁK, Drahoslav. Analýza způsobů provedení ochrany prvků kritické infrastruktury. Praha, 2014. 
Bakalářská práce. Policejní akademie České republiky v Praze. Vedoucí práce Ing. Ján Hrivnák, CSc. 
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vzhledem k množství osob, přicházejících do stanic metra, velice málo. Proto další možnost 
představují dálkové detektory pracující na bázi tzv. milimetrových vln, což je spektrum mezi 
infračerveným a mikrovlnným zářením. Nebezpečnou chemickou látku detektor odhalí díky 
energii rotace molekul. Detektor pracující s terahertzovou technologií má skvělé výsledky. 
Chemické látky rozpozná na vzdálenost až půl kilometru, jaderné látky až na kilometry.183 
Otázkou ovšem je, jak se detektory dokáží vypořádat s objemem osob, které do metra 
projdou. Dle všeho, možné to je, protože ve Velké Británii na univerzitě Loughborough 
vyvinuli takovou technologii, která je schopna si s velkým množstvím cestujících na malém 
prostoru poradit a zároveň odhalit nebezpečné chemické látky neviditelné pouhým okem. 
Systém vzdáleně snímá přelidněné oblasti, a pokud detekuje stopy výbušniny, automaticky 
upozorní dispečera. Velkým přínosem systému je, že cestujícím nezpůsobuje žádné zdržení, 
je plně automatizovaný a pracuje v reálném čase. K detekci jsou využity tzv. pulzní lasery a 
technika videokamer, nefunguje tedy, jako většina detektorů, na principu zachytávání částic 
nebezpečných chemických látek přítomných ve vzduchu.184 Problém opět představují 
finanční prostředky, pokrytí vstupních chodeb by stálo více než 150 tisíc dolarů.185  
 
6.2 Oddělená nástupiště 
 
V různých systémech metra v různých městech na světě nalezneme odlišné druhy stanic. 
Z bezpečnostního hlediska se dá za nejvhodnější považovat stanice uzavřeného typu. Jedná 
se o raženou stanici, jejíž boční lodě nejsou cestujícím zpřístupněny. Rozdílem ve srovnání 
s trojlodními stanicemi je fakt, že boční lodě jsou užší, jelikož není potřeba místo pro 
nástupiště. Hlavní výhodou stanice uzavřeného typu je oddělení prostoru nástupiště od 
prostoru kolejiště prostřednictvím dveří, ale i stavební oddělení. Dveře jsou po celou dobu 
zavřené, otevřou se pouze až v okamžiku příjezdu soupravy do stanice. Správné fungování 
zajišťuje zařízení SOSD složené z fotobuněk a světel. Tento systém je umístěn na úrovni 
prvního vozu soupravy. K zabránění rozjezdu metra v případě, že do kolejiště spadne 
cestující, se využívá systém UFKP a RUBEŽ-3M. Obě zařízení jsou určena ke kontrole prostoru 
mezi dveřmi stanice a dveřmi vozu. Pokud se v meziprostoru osoba pohybuje a zařízení to 
zjistí, zabrání soupravě odjezd ze stanice.186 
 

                                                           
183 Pražské metro se připravuje na útok jedovatým plynem. Pět minut může být smrtících. iDnes.cz. 
http://technet.idnes.cz/prazske-metro-se-pripravuje-na-utok-jedovatym-plynem-pet-minut-muze-byt-
smrticich-gk3-/tec_technika.aspx?c=A080411_164558_tec_technika_kuz. Technet. 2008 [cit. 2016-02-28]. 
Dostupné z: http://technet.idnes.cz/prazske-metro-se-pripravuje-na-utok-jedovatym-plynem-pet-minut-muze-
byt-smrticich-gk3-/tec_technika.aspx?c=A080411_164558_tec_technika_kuz 
184 Loughborough University Device Could Safeguard Air Travellers from Acts of Terrorism. Loughborough 
University. 2010 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 
http://www.lboro.ac.uk/service/publicity/news-releases/2010/1_WBI.html 
185 Costs, New Risk Profiles Test Big City Security. Reuters. 2010 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z:  
http://www.reuters.com/article/us-russia-metro-security-analysis-idUSTRE62T3K120100330 
186 Stanice metra uzavřeného typu. San Francisco (CA), 2013 [cit. 2016-02-29].  
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanice_metra_uzav%C5%99en%C3%A9ho_typu 
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Ilustrace: Ražená stanice uzavřeného typu.187 
 

 
 
Rozdílnou možností řešení je instalace bezpečnostních stěn. Jak již bylo řečeno v kapitole 
5.3.1, v systémech metra se využívají dva typy bezpečnostních stěn. První jsou vystavěny od 
podlahy nástupiště až po strop, takže se jedná o jakýsi tubus, to kterého souprava metra 
vjede, zastaví na přesně stanoveném místě, dveře metra i tubusu se otevřou a cestující 
mohou vystupovat a nastupovat. Senzory sledují, zda po zavření dveří metra i tubusu 
neuvízla osoba v prostoru mezi dveřmi. Pokud ano, metro se nerozjede. Staly se ovšem 
i případy, že přestože osoba v prostoru mezi zavřenými dveřmi uvízla, metro se rozjelo  
a osoba na následky zranění zemřela. Druhým typem jsou bezpečnostní bočnice, umístěné 
od podlahy do určité výšky a ne až ke stropu, dokonale tedy nezabrání osobám se 
sebevražednými úmysly skočit do kolejiště. Tyto bezpečnostní stěny jsou levnější na pořízení, 
protože se dají nainstalovat i do starších stanic. 
 
6.3 Distribuce a dostupnost informací o systému metra 
 
Mimo bezpečnostních opatření je třeba věnovat velkou pozornost informacím, které se 
o systému metra dostávají na veřejnost. V době internetu a moderních technologií se dá 
vypátrat mnoho užitečných informací např. o vlastníkovi, obrazové dokumentaci, 
jednotlivých trasách a jejich umístění, stavebním materiálu, jaké stanice jsou nejvytíženější 
a jaká bezpečnostní opatření jsou využívána. Pozornost je třeba věnovat také turistickým 
prohlídkám metra. 
 
Veškeré informace týkající se bezpečnostních opatření musí podléhat určitému stupni 
utajení. Pokud už dochází k předávání informací, musí být jasné  a dohledatelné, ke komu se 

                                                           
187 Dopravní soustava městských aglomerací: metro. Olbron Invent. 2015 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z:  
http://www.olbron.cz/Metro.pdf 
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informace dostanou, jakým způsobem, prostřednictvím koho apod. Musí být prostřednictvím 
smluv zajištěno, že žádný ze zaměstnanců, ať už Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
Magistrátu hl. m. Prahy, dodavatelských společností či jinak spjatých podniků nebude šířit 
žádné důležité a zneužitelné informace týkající se systému metra. Ovšem jak tomu 
stoprocentně zabránit? To zřejmě bohužel není možné, což potvrzuje poměrně kvalitní 
webová stránka https://metroweb.cz/ týkající se historie a technologií, včetně nákresů a 
fotek systému metra. Zabránit zneužití informací je možná nejdůležitějším úkolem. 
 
Na webových stránkách www.prahatechnicka.cz je možné si zakoupit prohlídku technického 
zázemí metra, muzea Městské hromadné dopravy, noční projížďku metrem či historickými 
vozy. Během prohlídek platí přísný zákaz pořizování fotografií. Návštěvníci získají informace 
například o zabezpečovacím systému metra, vzduchotechnice metra, měnírně a systému 
napájení metra, řízení jízdy vlaků, čerpací stanici, strojovně eskalátorů metra, systému 
odčerpávání spodních vod z metra atd.188 V nejbližší době jsou prohlídky naplánovány 
v termínech 16. 4. 2016, 21. 5. 2016 a 18. 6. 2016. Návštěvníci budou seznámeni s provozem, 
zázemím a údržbou souprav, budou si moci prohlédnout tlakový uzávěr v úseku pode dnem 
Vltavy. Maximální kapacita jedné prohlídky je 90 osob.189 Názory odborníků na bezpečnost, 
zda prohlídky uskutečňovat či ne, se různí. 

                                                           
188 EXNER, Oskar. Exkurze do metra, jak ho neznáte. Praha.eu. 2011 [cit. 2016-03-08]. Dostupné z: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/mhd/exkurze_do_metra_jak_ho_neznate.html 
189 Zážitková turistika – jízda soupravou Ečs. Praha technická. 2016 [cit. 2016-03-08]. Dostupné z:  
http://www.prahatechnicka.cz/modules/r_prohlidky/index.php?text=DPPM 
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7 Názory odborníků na problematiku bezpečnosti systému metra v Praze 
 
K otázkám bezpečnosti systému metra se vyjadřovali odborníci z oblasti bezpečnosti  
a bezpečnostních technologií: paní Mgr. Jana Holczerová, odborná pracovnice oddělení 
bezpečnostních hrozeb a krizového řízení na Ministerstvu vnitra, pan Ing. Ondřej Bos, bývalý 
pracovník odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, v současnosti zaměstnanec 
České spořitelny, pan doc. Ing. Jiří Jonák, Ph.D., pracovník katedry bezpečnostních 
technologií na Policejní akademii České republiky v Praze a pan plk. doc. RNDr. Jaroslav 
Tureček, Ph.D., vedoucí katedry bezpečnostních technologií na Policejní akademii České 
republiky v Praze. I přes žádosti směřované na Dopravní podnik hl. m. Prahy  o zodpovězení 
několika otázek ke sledované problematice se mi dostalo odmítavé odpovědi s tím, že se 
jedná o citlivé informace v režimu jisté ochrany, což je pochopitelné. Vyjádřit se příslušný 
odbor bohužel odmítl i v obecné rovině. 
 
S ohledem na současnou bezpečnostní situaci a vzhledem k incidentům, které se 
v systémech metra nejen v Evropě, ale i ve světě udály, je třeba si položit otázku, zda je 
pražské metro zabezpečeno dostatečně, ať už proti chemickým útokům či bombovým 
útokům, a zda neexistuje možnost cokoliv zlepšit. Pan docent Jonák klade největší důraz na 
kamerové systémy, další řešení je dle pana docenta na zasahujících složkách, podle jeho 
názoru je nereálné systém metra zabezpečit jako jiné objekty, například rodinný dům či 
letiště. Letiště je zcela jiný systém, ve kterém se lidé prokazují pasy a hlavně se v jeho 
prostorech nevyskytuje takové množství lidí jako ve vestibulech metra. Jednoduše se 
v případě metra jedná o příliš velký komplex, který se nedá zabezpečit více než je. Odpověď 
pana docenta Turečka: „Není mi známo a silně o tom pochybuji, že by v pražském metru 
existovala nějaká preventivní technologická bezpečnostní opatření proti sebevražedným 
bombovým útokům, v tomto století klasickému typu teroristických útoků ve jménu islámu. 
Opatření spočívají pouze v připravenosti integrovaného záchranného systému na 
odstraňování následků. Pro raněné velmi důležité (ale nebýt raněn by bylo o mnoho lepší)  
a pro mrtvé už málo podstatné. Přesto tato žádná preventivní technologická bezpečnostní 
opatření proti sebevražedným bombovým útokům byla dostatečná, přesněji nebylo žádných 
zapotřebí, žádný teroristický sebevražedný bombový útok na metro tu nebyl.“ A dodává, že 
do budoucna budou tato opatření nedostatečná, jak jsme mohli vidět ve Velké Británii, 
Španělsku, Francii, Belgii, ale i Turecku atd. Paní Mgr. Holczerová je obdobného názoru: 
„Věřím, že pražské metro je ve velmi dobrém technickém stavu, na jeho zlepšení lze však stále 
ještě pracovat.“ Odpověď pana Ing. Bose: „Nejsem expert na dopravní bezpečnost, ale 
domnívám se, že metro musí splňovat bezpečnostní standardy určené pro tento typ přepravy. 
Mimo to, v pražském metru jsou pravděpodobně použity i další prvky (např. bezpečnostní 
odpadkové koše).“ 
 
S předchozím dotazem souvisí otázka slabin týkajících se bezpečnostních opatření v systému 
metra a možnosti zlepšení bezpečnostních opatření. Pan docent Tureček za slabinu považuje 
chybějící preventivní technologická bezpečnostní opatření proti sebevražedným bombovým 
útokům a navrhuje: „Proti nesebevražedným útokům se již odstraňují odpadkové koše (velmi 
nekomfortní), lepší jsou koše s balistickou ochranou. Kamerový systém metra by se mohl 
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doplnit o automatickou detekci odložených zavazadel. Proti sebevražedným bombovým 
útokům, ale i nesebevražedným, by pomohly přístroje pro stand-off detekci výbušnin či 
obecně NVS190 u osob a v jejich zavazadlech při vstupu do metra a na nástupištích a detektory 
stopových částic na nástupištích a ve vlacích. Tyto přístroje však pouze vytipují podezřelé 
osoby. Dále je třeba vědecky vyzkoumat policejní taktiku pro zacházení s osobami, jež jsou 
podezřelé, že nesou NVS (pravděpodobně jsou sebevražednými bombovými útočníky). 
Vhodnou taktiku Policie ČR nemá.“ Za největší slabiny týkající se bezpečnostních opatření 
v systému metra v Praze Mgr. Holczerová považuje: „Technické výkresy metra zveřejněné na 
internetu, veřejné prohlídky metra pro širokou veřejnost včetně možnosti nahlédnout do 
řídícího střediska, nedostatečné informace pro cizince (různé jazykové mutace hlášení 
v pražském metru zcela chybí)…“ Jako zlepšení bezpečnostních opatření navrhuje: „Neuvádět 
detailní popis metra ve veřejně dostupných médiích, dostatečně informovat veřejnost včetně 
turistů o případném nebezpečí, lepší mechanické zabezpečení vstupu a výstupu do prostor 
metra, posílené hlídky bezpečnostních složek především v nočních spojích, viditelné umístění 
hasicích přístrojů v metru, dovybavení všech stanic metra o požární a chemická čidla…“ Pan 
Ing. Bos slabiny v bezpečnostních opatřeních pražského metra shledává na přestupních 
stanicích, a to z důvodu zvýšené koncentrace osob, dle jeho názoru by těmto prostorům 
měla být věnována zvýšená pozornost, co se týče bezpečnostních opatření. A jaká zlepšení 
navrhuje? Ing. Bos: „Cvičení se zapojením veřejnosti, plné pokrytí mobilním signálem.“ Pan 
docent Jonák naopak v rámci bezpečnostních opatření metra neshledává žádné zásadnější 
slabiny, podle něj bezpečnostní opatření, která v pražském metru jsou použitá, jsou na 
přijatelné úrovni. Poněkud skeptický je pan docent Jonák k zavedení kamerového systému se 
schopností detekce obličejů a zároveň pokládá otázku, kde získat databázi obličejů všech 
obyvatel? Jako odpověď se nabízí využít například databáze s fotografiemi, které občané 
předkládají k žádosti o občanský průkaz či pas. Znamenalo by to ale, že k osobním údajům by 
měl přístup a zpracovával je soukromý podnik. Dalším problém představují nejrůznější šály, 
šátky apod., které by ztížily, s velkou pravděpodobností i znemožnily, detekovat totožnost 
osob. Pan docent Jonák zastává názor nezvyšovat počty kamer, ale naopak se zamyslet nad 
rozmístěním těch stávajících a pokládá otázku, nejsou v metru místa, kam kamery nevidí? 
Určitou slabinu docent Jonák nachází i v dozorcích přímo ve stanicích, kteří nemají ve většině 
případů možnost zjistit, jestli ten který cestující nese pod bundou či v tašce výbušniny, nebo 
jen složený svetr. 
 
V začátcích provozu pražského metra byly ve vestibulech zabudovány turnikety, později byly 
odstraněny. V ostatních evropských městech fungují i nadále, nebylo by proto vhodné 
znovuzavedení turniketů z bezpečnostního hlediska  i v Praze? Pan docent Tureček odpovídá: 
„Turnikety by mohly být ideální platformou pro detektory výbušnin (a chemických otravných 
látek) – turnikety by zároveň sloužily jako portály pro bezpečnostní skenování osob, mnohem 
spolehlivější a přesnější než stand-off detekce.“ Paní Mgr. Holczerová: „Ano, věřím, že i za 
cenu zpomalení vstupu do metra by to bylo z bezpečnostního hlediska vhodné.“ Opačného 
názoru jsou pánové docent Jonák a Ing. Bos. Pan docent Jonák považuje turnikety za 

                                                           
190 Nástražný výbušný systém. 
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zbytečné, dojde ke zpomalení pohybu lidí  a vzhledem k množství osob, které metro denně 
přepraví, nevidí turnikety jako optimální řešení z praktického pohledu. 
 
Další otázky byly mířeny na informace o systému metra v Praze, jejich ochraně  a distribuci. 
Jsou informace o systému metra dostatečně chráněny? Myslíte si, že jsou z hlediska 
bezpečnosti vhodné turistické prohlídky zázemí metra? Pan Ing. Bos říká: „O ochranném 
systému metra je možné najít řadu informací v otevřených zdrojích. Nicméně citlivé 
informace jsou pravděpodobně klasifikovány a spravovány tak, aby se zabránilo jejich 
nepovolené distribuci.“ Odpověď Ing. Bose na otázku turistických prohlídek zázemí metra: 
„Takové akce jsem se nezúčastnil, a tudíž ji nemůžu hodnotit. Pokud ale je zázemí metra 
prezentováno turistům, tak předpokládám, že taková akce byla předjednána 
s bezpečnostními experty a jsou tak a) představeny takové části metra, které nemají 
vypovídající hodnotu o potenciální zranitelnosti systému, b) nastaveny opatření, aby byla 
zajištěna bezpečnost účastníků prohlídek.“ Pan docent Jonák v prohlídkách zázemí metra 
vzhledem k malému množství zúčastněných osob nevidí problém, a pokud si návštěvníci 
před absolvováním prohlídky odloží osobní věci a projdou bezpečnostním rámem, je podle 
něj nebezpečí téměř nulové. Pan docent Tureček je stejného názoru jako pan docent Jonák, 
jen ještě dodal, že by zakázal možnost během prohlídky pořizovat fotografie. Na tyto dotazy 
odpověděla paní Mgr. Holczerová již v předchozí otázce, není tedy třeba ji znovu opakovat. 
 
Poslední otázka se týká toho, jaká doporučení ve sledované oblasti byste poskytli veřejnosti a 
bezpečnostní komunitě? Paní Mgr. Holczerová: „Například přepracovat STČ191 chemický útok 
v metru a rozšířit jej o výbuch v metru. Věnovat se metru jako problematice soft target.“ Pan 
Ing. Bos doporučuje: „Průběžná a intenzivní komunikace s veřejností je, dle mého názoru, 
nejefektivnějším preventivním opatřením.“ V tom s ním souhlasí i pan docent Jonák. 
Veřejnost vyzývá k větší všímavosti, k tomu více pozorovat okolí a co se kolem děje, 
nechovat se rizikově a počítat s tím, že k bezpečnostnímu incidentu dojít může a vědět, jak 
se zachovat, například „plout s davem“ a snažit se v davu dostat co nejvíce doprostřed. Na 
kraji totiž hrozí, že člověk bude silou davu zatlačen do výklenku apod. a nemusí se mu 
podařit dostat se z něj ven. Znovu zavést osvětu do škol a zavést ji povinně do osnov, začít 
s ní už  v 5. – 6. třídě základní školy a opakovat ji na středních školách. Odborníci by měli 
navštěvovat školy a přednášet a názorně předvádět, jak se chránit proti kouři, co je k tomu 
možné použít, jak se zachovat v krizové situace a mnoho dalšího. 

                                                           
191 Typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu. 
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Závěr 
 
Cílem studie bylo vytvořit co nejkomplexnější materiál s přehledem rozmanitých druhů rizik 
a s nimi souvisejícími bezpečnostními opatřeními uplatňovanými v systémech metra v České 
republice i v zahraničí a aktuální trendy v zabezpečení. Tento cíl se podařilo naplnit. Při 
zpracovávání studie jsem spolupracovala se čtyřmi odborníky na bezpečnostní problematiku. 
Bylo jim položeno sedm otázek, odpovědi na ně přinesly několik úhlů pohledu a náměty ke 
zlepšení. Bohužel, vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy se i přes velkou snahu získat 
nepodařilo. 
 
První vymezená hypotéza, že komplexní bezpečnostní opatření v rámci pražského metra 
zůstávají závislá na finančních možnostech, se potvrdila. Týká se to například oddělených 
nástupišť pomocí bezpečnostních stěn, detektorů nebezpečných chemických látek, které 
jsou instalovány pouze v nejrušnějších stanicích metra, apod. Přesto po prostudování 
dostupných zdrojů a odborné literatury mohu konstatovat, že zabezpečení systému metra 
v Praze je na velice dobré úrovni, ačkoliv některé typy bezpečnostních opatření uplatněny 
nejsou. 
 
Potvrdila se rovněž druhá hypotéza, že důslednější bezpečnostní opatření jsou v zahraničních 
systémech metra uplatňována až po bezpečnostních incidentech s tragickými následky. 
Mnoho incidentů z minulosti je toho příkladem, například chemický útok sarinem v tokijském 
metru, rozsáhlé požáry v metru v Jižní Koreji a Velké Británii, vykolejení metra v Moskvě či 
bombové útoky mířené na londýnské a moskevské metro. Jeden příklad nalezneme 
i v historii pražského metra. Ničivé povodně z roku 2002 dokázaly, že ochranný systém metra 
není ani zdaleka tak spolehlivý, jak se původně myslelo. 
 
Systém metra je snadným cílem pro potenciální útočníky a zabezpečení zřejmě nikdy nebude 
dostatečné. Shodují se na tom i odborníci. Jedním důvodem je nedostatek financí na 
vybavení všech vestibulů metra všemi dostupnými bezpečnostními opatřeními v podobě 
detektorů, turniketů atd., ale i nemožnost zavést určitá bezpečnostní opatření kvůli 
značnému množství cestujících, kteří se zde pohybují. Zavedení obdobných kontrol jako při 
odbavení na letištích jsou jednoduše z časového hlediska, ale i vzhledem k vysokému počtu 
osob, jen velice těžce proveditelné.  
 
Pozornost nesmí být soustředěna pouze na bezpečnostní opatření  a zabezpečení přímo na 
stanicích metra, ale ochraně musí podléhat i informace související s bezpečnostním 
zabezpečením. Je nutno zvažovat, jaké informace veřejnosti poskytnout a které ne a ty 
důkladně zabezpečit proti zneužití. Na internetu se dá nalézt spoustu informací o stanicích, 
použitých a zamýšlených opatřeních apod. V rukách nepovolaných osob by se mohly stát 
nebezpečnou zbraní. Součástí bezpečnostních opatření by měla být i určitá osvěta 
společnosti, poskytnout veřejnosti doporučení, ať už ze strany Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, nebo bezpečnostních expertů. Cestující by měli být poučeni 
jak se chovat a nebýt lhostejnými k okolí, protože i oni jsou důležitým elementem 
v zajišťování bezpečnosti. 


