
 
 

 

Pražské metro slaví 40 let. 
Vyberte si z programu 
 
V týdnu od 5. do 9. května 2014 si 
pražské metro připomene 40 let své 
existence. U této příležitosti přinášíme 
přehled akcí, které můžete v průběhu 
týdne oslav navštívit.  

 
 
Pátek 2. kv ětna  
Slavnostní koncert P ěveckého sboru 
DPP, pod vedením sbormistra Lukáše 
Janírka, ke 40. výročí zprovoznění metra 
proběhne od 18 hodin v kostele Církve 
československé husitské v ulici Dykova na 
Vinohradech. Na programu kompono- 
vaného večera budou písně Antonína 
Dvořáka, Vítězslava Nováka, lidové pís- 
ně, spirituály i šansony. Premiéru bude 
mít Píseň podzemní autorské dvojice 
strojvedoucích Lukáše Janírka a Jakuba 
Charváta. Hostem bude francouzský pě- 
vecký sbor Au Coeur des Chants 
z Besançonu.  
 
Pondělí 5. května  

 
První oficiální den oslav zahájí v 10 hodin 
ve stanici Kačerov výstava „Jak se 
stavělo metro“ . Na infostojanech si 
budou moci návštěvníci prohlédnout 
dobové fotografie a seznámit se se 
stručnou historií jednotlivých stanic 

prvního  úseku 
trasy C (Kačerov 
– Sokolovská, 
dnes Florenc). 
Společně s verni- 
sáží proběhne i 
křest nové publi- 
kace vydané pod 

názvem: 
Encyklopedie 

pražské MHD .     

Úterý 6. kv ětna  
V úterý ve 13 hodin bude ve vestibulu 
stanice metra linky C Florenc slavnostně 
otevřena expozice „Metro ve sv ětě“ . Na 
panelu velkém 6,4 x 2,4 metru se budou 
moci přítomní dozvědět například jaké 
metro je nejstarší, nejdelší nebo třeba 
nejsevernější a další zajímavosti o 
světových podzemních drahách. Expo- 
zice bude přístupná do 2. června 2014. 
 
Středa 7. května  
Středa od 6 do 21:40 hodin bude patřit 
oblíbené hudební akci Dopravního 
podniku „Nala ďte se v metru“ . V seriálu 
45 koncertů ve stanicích metra Muzeum, 
Florenc, Budějovická, Vyšehrad a Hlavní 
nádraží se ve 40min. vystoupeních  

představí na 34 hudebních těles z 
Konzervatoře a Vyšší odborné školy 
Jaroslava Ježka. Ve stanici Vltavská se 
pak vystřídá Pěvecký sbor DPP s 
kapelami vybranými z řad veřejnosti na 
základě konkurzu po výzvě na webu DPP. 
 
Čtvrtek 8. kv ětna  
Ve čtvrtek od 10 do 16 hodin proběhne 
v depu Kačerov Den otev řených dve ří 
DPP. V areálu depa bude ke zhlédnutí 
expozice jednotlivých typů vozů metra, 
které lze potkat v běžném provozu, ale 
také vozidel, zajišťujících opravy a 
udržování dopravní cesty pro bez- 
problémový provoz. Velkým lákadlem 

bude určitě i možnost nahlédnout do 
zázemí Hasičského záchranného sboru 
DP, kde bude vystavena hasičská tech- 
nika. Pro děti i jejich rodiče bude připraven 

bohatý doprovodný program plný soutěží 
a her. Připraveny jsou jízdy historickými 
soupravami Ečs a 81-71.  
 
Pátek 9. kv ětna  
Poslední oficiální den oslav zviditelní 
připomenutí uměleckých děl nacházejících 
se v pražském metru. Výstava „Um ění 
v metru“  proběhne napříč stanicemi a 
představí celkem 24 uměleckých děl. 
Prostřednictvím tabulek umístěných u 
každého díla se všímaví cestující mohou 
dozvědět základní informace o autorovi i 
díle samotném.  

Tento den si DPP rovněž připomíná 
ukon čení provozu dvounápravových 
tramvají . Na trasách posledních linek, 
které v noci z 8. na 9. května 1974 vyjely, 
budou k vidění historické soupravy 
tramvají podle speciálních jízdních řádů. 
V akci bude i zrenovovaný vůz ev. č. 
2172, který byl prokazatelně posledním 
vozem, který v uvedenou noc končil.  

Nejen o konci dvounápravových tramvají, 
ale i profese průvodčích v pražských 
tramvajích a o všem, co předcházelo 
zprovoznění pražského metra, se dočtete 
v tradičním Historickém kaleidoskopu 
v DP kontaktu . Jeho 5. číslo vyjde se 
zpožděním tak, aby stihlo týden oslav.   

Dopravní podnik k výročí rovněž vydal 
limitovanou edici m ěděných medailí . 
V prodeji jsou v Infocentrech.  

 

Podrobnosti o všech výše uvedených 
akcích, připravených k jubileu pražské 
podzemní dráhy, naleznete na nových 
webových stránkách:  www.m40.cz, které 
vznikly z nadšení zaměstnanců DPP. 
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