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Cílem této práce je srovnat několik evropských sítí metra, které jsem v posledních letech 

navštívil. Nejdříve zde budou jednotlivá metra stručně popsána po technické stránce, 

následně zde budou nastíněny uživatelské dojmy, zajímavosti a zvláštnosti. Poté budou 

technické parametry i uživatelské dojmy srovnány. Na samém konci práce bych rád dospěl 

k závěru, ve kterém ze zkoumaných měst je metro nejlepší.  Zkoumaná města:  

1. Praha 

2. Londýn 

3. Paříž 

4. Berlín 

5. Athény 

6. Budapešť 

7. Vídeň 

 

Ke každému ze zkoumaných měst jsou přiloženy ilustrační fotografie. U Prahy, Berlína a 

Vídně jsou to fotografie mé vlastní „výroby“. U ostatních měst jsou použity fotografie 

z různých internetových zdrojů. 

 

O metro a MHD jsem se začal zajímat už před několika lety, od té doby jsem navštívil mnoho 

evropských měst, ve kterých jsem si MHD vyzkoušel. Nejdřív sice jako obyčejný turista, 

později se však můj zájem prohluboval. To vyvrcholilo až stanovením návštěvy nového úseku 

linky U2 Stadion - Aspernstraße jako hlavního cíle při mé poslední návštěvě Vídně. V poslední 

době jsem také navštívil exkurzi technickými prostory stanice metra Florenc na lince B a C.  

  



Praha 

Pražské metro je ze všech srovnávaných nejmladší, bylo otevřeno 9. května 1974. Jedná se o 

metro sovětského typu. Jeho provozovatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s. 

a denně přepraví asi 1,5 milionu cestujících. Metro má tři linky (A, B a C) a délka jeho sítě je 

59,3 km (linka A - 11km, linka B - 25,6 km, linka C - 22,7 km). Celkový počet stanic je 57 

(linka A - 13, linka B - 24, linka C – 20). Elektrický proud o napětí 750V je přiváděn postraní 

napájecí kolejnicí. Rozchod kolejí je v pražském metru klasický evropský 1435mm. 

V současné době jsou v Praze v provozu dva typy vozů 81-71M (společností Škoda 

Transportation zrekonstruované vozy 81-71) a M1. Vozy 81-71M jezdí na linkách A a B, M1 

na lince C. 

 

Vlevo vůz 81-71M v hostivařském depu, vpravo razicí štít na stavbě nového úseku metra A 

do Motola. 

Stanice pražského metra jsou oproti většině stanic v jiných srovnávaných městech velmi 

hezké, po umělecké stránce velmi kvalitně zpracované. Každá stanice má svůj vlastní design, 

ale jednotlivé úseky metra mají společné charakteristické rysy např. obložení zdí keramikou 

v úseku Roztyly – Opatov. Za pozornost také stojí futuristické provedení stanic v úseku Ládví 

– Letňany. Nejpůsobivější jsou ale asi stanice linky A, kde jsou staniční tunely obloženy 

vydutými a vypouklými hliníkovými výlisky. Mým osobním favoritem je pak stanice Náměstí 

Míru s obložením žlutavé barvy Champagne a orientačním modrým pruhem. Vozy pražského 

metra jsou také na poměrně vysoké úrovni staré vozy 81-71 se podařilo zrekonstruovat a 

vozy M1 jsou v porovnání například s budapešťským vozovým parkem také na vysoké úrovni. 

Všechny prostory metra (stanice, vestibuly i vozy) bývají většinou poměrně čisté a uklizené. 

V pražském metru je v centrální i okrajové části sítě bezpečno, k čemuž přispívá i zvýšený 

počet městských policistů nasazených v poslední době do jeho prostor. Výjimku snad tvoří 

pouze pověstné okolí stanice Hlavní nádraží a vestibul stanice Muzeum, kde se často 

pohybují drogově závislí. Pražské metro je sice poměrně dobře dosažitelné v centru města, 

okrajové oblasti však obsluhuje spíše zřídka, a tak se zde musí nasazovat autobusová a 

tramvajová doprava. V tunelech metra i v některých stanicích chybí pokrytí signálem 

mobilních operátorů, dalším nedostatkem je absence tabulí ukazujících, za jak dlouho přijede 

další metro. 



Londýn 

 Londýnské metro je nejstarší sítí metra na světě, provoz zahájilo 10. ledna 1863. Jedná se o 

klasické metro, jehož provozovatelem je společnost Transport for London. Denně přepraví 

více než 3 miliony cestujících. Metro má 11 linek:  

a) Bakerloo line – délka 23,2 km, 25 stanic, značena hnědou barvou 

b)Central line – délka 74 km, 49 stanic, značena červenou barvou 

c) Circle line – délka 27 km, 36 stanic, značena žlutou barvou 

d)District line – délka 64 km, 60 stanic, značena zelenou barvou 

e) Hammersmith & City line – délka 26,5 km, 29 stanic, značena růžovou 

barvou 

f) Jubilee line – délka 36,2 km, 27 stanic, značena stříbrnou barvou 

g)Metropolitan line – délka 66,7 km, 34 stanic, značena fialovou barvou 

h)Northern line – délka 58 km, 50 stanic, značena černou barvou 

i) Piccadilly line – délka 71 km, 53 stanic, značena tmavě modrou barvou 

j) Victoria line – délka 21 km,  16 stanic, značena světle modrou barvou 

k) Waterloo & City line – délka 2,5 km, 2 stanice, značena tyrkysovou barvou 

 

Celkem tedy síť londýnského metra měří přibližně 470 km a má 270 stanic (některé stanice 

jsou užívány více linkami).  Elektrický proud o napětí 630V je přiváděn postraní napájecí 

kolejnicí a napájecí kolejnicí umístěnou mezi dvěma ostatními kolejnicemi.  Rozchod kolejí je 

1435 mm. Provoz zajišťuje celkem 10 typů vozů (1972, 1992, C, D, S, A, 1996, 1995, 1973 a 

2009). 

 

 
 

Vlevo vůz typu S, vpravo vůz typu 1992 ve stanici Lancaster Gate (Central line). 

 

Stanice londýnského metra jsou ve většině případů jednoduše a obyčejně zařízeny. 

V některých více frekventovaných stanicích je velká část stěny staničních tunelů využívána 

jako reklamní plocha. Vozy jsou v londýnském metru pohodlné, je nasazováno mnoho 

souprav vyrobených v posledních letech. Velkým problémem v londýnském metru je však 

přelidnění (hlavně centrální oblasti sítě metra ve špičkách) a špatné odvětrávání starších 

vozů, které nejsou vybaveny klimatizací. Většina vozů je sice vybavena kamerovým 



systémem, stanice v okrajových částech britské metropole však příliš bezpečně nepůsobí. 

Dalším faktorem, snižujícím pocit bezpečí jsou známé atentáty, které se v londýnském metru 

odehrály 7. července 2005 (v minulosti zde byla spáchána řada dalších útoků, tento je však 

určitě nejznámější). Jednalo se o sebevražedné bombové útoky, při kterých zahynulo 52 lidí 

a přes 700 bylo zraněno (započítány jsou i oběti výbuchu v autobuse na Tavistock Square). 

Do olympiády, kterou bude Londýn hostit v roce 2012, by měla být celá síť metra pokryta 

signálem mobilních operátorů  T-Mobile, 3, O2, Vodafone a Orange. Stanice londýnského 

metra jsou vybaveny tabulemi informujícími o čase zbývajícím do příjezdu dalšího metra, 

případně i na jaké lince metro jede (využívá-li stanici více linek). 

 

Paříž 

Pařížské metro zahájilo svůj provoz 19. července 1900, je tedy jedním z nejstarších na světě. 

Jedná se o klasické metro, provozované společností RATP (Régie Autonome des Transports 

Parisiens). Denně přepraví kolem 4,5 milionu cestujících. Metro má 16 linek: 

a) 1 – délka 16,6 km, 25 stanic 

b) 2 – délka 12,3 km, 25 stanic 

c) 3 – délka 11,7 km, 25 stanic 

d) 3bis – délka 1,3 km, 4 stanice 

e) 4 – délka 10,6 km, 26 stanic 

f)   5 – délka 14,6 km, 22 stanic 

g) 6 – délka 13,6 km, 28 stanic 

h) 7 – délka 22,4 km, 38 stanic 

i)   7bis – délka 3,1 km, 8 stanic 

j)   8 – délka 22,1 km, 37 stanic 

k) 9 – délka 19,6 km, 37 stanic 

l)   10 – délka 11,7 km, 23 stanic 

m) 11 – délka 6,3 km, 13 stanic 

n) 12 – délka 13,9 km, 28 stanic 

o) 13 – délka 24,3 km, 32 stanic 

p) 14 – délka 9 km, 9 stanic 

Celkově tedy síť měří 214 km a má dohromady 384 stanic, z toho 62 přestupních. Elektrický 

proud o napětí 750V je přiváděn třetí (prostřední) kolejnicí. Zvláštností některých linek 

pařížského metra jsou vozy jezdící na pneumatikách, ne klasických ocelových kolech. Jedná 

se o vozy typu MP 59 (linky 4 a 11), MP 73 (linka 6), MP89 CA (linka 14), MP 89 CC (linka 1) 

MP 05 (linka 1). Na klasických kolech v Paříži jezdí tyto vozy: MF 67 (linky 2, 3, 3bis, 5, 9, 

10, 12) MF 77 (linky 7, 8, 13), MF 88 (linka 7bis) a MF 2000 (linka 2). 



 

Vlevo linka č. 5 přejíždí po mostě přes Seinu, vpravo stanice Arts et Metiers. 

Většina stanic je v pařížském metru pěkně zařízena, soupravy metra jsou většinou také 

hezké. Zvláštností je manuální otevírání dveří, které se u starších souprav provádí speciální 

„klikou“. Vozy působí bezpečným dojmem, jelikož některé jsou průchozí v celé své délce. 

Dostupnost metra je v Paříži na nejvyšší úrovni, ve vnitřním městě není místo, od kterého by 

stanice metra byla dál, než 500 metrů. Tento fakt má však i své stinné stránky, průměrná 

cestovní rychlost je pouze 20 km/h (v Praze to je 34,6 km/h – údaj z roku 2004). Každá 

stanice v pařížském metru je vybavena informační tabulí s údaji o čase zbývajícím do 

příjezdu dalšího metra. 

 

Berlín 

V Berlíně vyjela první metra na svou trať v roce 1902, dnes je provozovatelem sítě BVG 

(Berliner Verkehrsbetriebe). Denně berlínské metro přepraví asi 1,36 milionu cestujících. 

V současné době má metro 10 linek: 

a) U1 – délka 8,8 km, 13 stanic 

b) U2 – délka 20,7 km, 29 stanic 

c) U3 – délka 11,9 km, 15 stanic 

d) U4 – délka 2,9 km, 5 stanic 

e) U5 – délka 18,4 km, 20 stanic 

f) U55 – délka 1,5 km, 3 stanice 

g) U6 – délka 20 km, 29 stanic 

h) U7 – délka 31,8 km, 40 stanic 

i) U8 – délka 18 km, 24 stanic 

j) U9 – délka 12,5 km, 18 stanic 

 

Linky U5 a U55 zde beru za samostatné, jelikož v současné době ještě nejsou propojeny. Na 

lince U5 probíhá normální provoz mezi stanicemi Alexanderplatz – Hönow a na lince U55 

kyvadlový provoz po jedné koleji mezi stanicemi Hauptbanhof – Branderburger Tor. 

V příštích letech by měl být dostavěn úsek mezi stanicemi Alexanderplatz – Branderburger 



Tor, čímž vznikne celá linka U5 mezi stanicemi Hauptbanhof – Hönow. Celá síť metra tedy 

měří přibližně 146,5 km a je na ní 196 stanic. Elektrický proud o napětí 750V je přiváděn 

postraní napájecí kolejnicí. Rozchod kolejí je v berlínském metru klasický evropský 1435mm. 

Berlínské metro však používá dva profily tratí. Malý profil se používá na linkách U1 až U4 

(šířka vozu 2,3m; výška vozu 3,1m). Velký profil se používá na ostatních linkách (šířka vozu 

2,65; výška vozu 3,4m). Na tratích velkého profilu se používají vozy typu F a H, na tratích 

malého profilu vozy typu HK, G-I/1 a A3(U/L). 

 

   
 

Vlevo interiér stanice Branderburger Tor (linka  U55) s poutavou prezentací historie 

Braniborské brány, vpravo vůz metra ve stanici Hauptbanhof (linka U55). 

 

Starší stanice berlínského metra jsou zařízeny v jednoduchém a nevýrazném stylu, zdi jsou 

obloženy kachlíky, plastem, nebo bez obložení. Moderní stanice, zejména ty na lince U55 

jsou však vyvedeny docela jednoduše (asi i levně) ale jejich interiér působí velmi dobře. 

Zvláště mě zaujala stanice Branderburger Tor, dnes konečná linky. V budoucnu se stane 

stanicí na prodloužené lince U5. Na jejích zdech za kolejištěm můžeme shlédnout prezentaci 

historie Braniborské brány, která se nachází hned nad stanicí. Dějiny této významné 

berlínské památky jsou zde líčeny pomocí obrazů a fotografií s německými a anglickými 

vysvětlivkami. Vozy metra jsou v Berlíně v porovnání s Prahou méně luxusní. Pasažér 

většinou narazí na starší typy vagónů, které svým interiérem připomínají vozy 81-71, na nové 

vozy jsem v Berlíně narazil jen párkrát. Další věcí snižující komfort cestujících je nedostatek 

místa ve vozech na linkách malého profilu, člověk zvyklý z pražského metra si tu připadá 

opravdu stísněně.  V prostorech metra je poměrně čisto, avšak pražské metro je na tom 

v tomto ohledu lépe. Dostupnost metra je ve velké části města na vysoké úrovni, hustotu 

sítě ještě doplňuje S-Bahn obsluhující příměstské oblasti a části přilehlého Braniborska. 

V berlínské podzemní dráze si cestující připadá bezpečně, pohybují se zde policejní hlídky a 

většina vagónů metra je vybavena kamerovým systémem. Tunely i stanice metra jsou na 

rozdíl od Prahy pokryty signálem několika mobilních operátorů a na každé stanici je světelná 

tabule informující cestující o času příjezdu další soupravy do stanice. 

 

 



Athény 

První linka metra v Athénách vznikla již roku 1869, nejednalo se však o klasické metro, ale o 

povrchovou železniční trať mezi Athénami a Pireem, která na jednom místě procházela 

tunelem. Provozovatelem sítě je společnost Statheres Sygkoinonies S.A., která denně 

přepraví přibližně 1,15 milionu cestujících. Metro má tři linky: 

a) 1 – délka 25,7 km, 24 stanic, značena zelenou barvou 

b) 2 – délka 11,8 km, 14 stanic, značena červenou barvou 

c) 3 – délka 18,6 km, 20 stanic, značena modrou barvou 

 

Celá síť athénského metra tedy měří 56,1 km a je na ní 58 stanic. Používají se zde tři typy 

vozů, některé mohou elektrický proud přijímat i shora a jezdit tak na tratích příměstské 

železnice, čehož se využívá především na lince 3 v úseku vedoucím na Athénské letiště. Jinak 

metro odebírá proud o napětí 750V z přívodní kolejnice, rozchod kolejí je klasický, 1435mm. 

 

  
 

Vlevo souprava na lince č. 1, vpravo plán athénského metra. 

 

Stanice athénského metra jsou ve většině případů jednoduše zařízeny, jsou v nich však 

k vidění antické památky, často nalezené při stavbě metra. Bohatá historie řeckého hlavního 

města je v tomto případě metru spíše na obtíž, jelikož oři stavbě každého nového úseku se 

musí provádět rozsáhlý, finančně a časově náročný archeologický průzkum. Podle mě zdejší 

metro rozhodně bezpečným místem není. Sám jsem zde byl v ranní dopravní špičce svědkem 

užívání drog, což se mi naštěstí v žádném jiném z mnou navštívených meter nestalo. Stanice 

jsou vybaveny systémem informujícím cestující o čase zbývajícím do příjezdu další soupravy. 

 

 

 

 

 



Budapešť 

Budapešťské metro bylo uvedeno do provozu v roce 1896 a dnes přepraví denně asi 1,27 

milionu cestujících. Provozovatelem sítě je BKV (Budapesti Közlekedési Zrt.), momentálně 

jsou v provozu 3 linky: 

a) M1 – délka 4,4 km, 11 stanic, značena žlutou barvou 

b) M2 – délka 10,3 km, 11 stanic, značena červenou barvou 

c) M3 – délka 17,4 km, 20 stanic, značena modrou barvou 

Ve výstavbě je také linka M4, jejíž otevření se plánuje mezi lety 2014 – 2015. Síť 

budapešťského metra měří dohromady 32,1 km a je na ní 42 stanic. Všechny linky se 

protínají v jedné stanici, Deák Ferenc tér.  Nejstarší linka M1 používá napětí 550V, zatímco 

dvě novější M2 a M3 používají napětí 825V. Všechny linky mají ale stejný rozchod 1435mm. 

Na linkách M2 a M3 se používají vozy typu 81-71, na lince M1 se kvůli jejím malým 

rozměrům používají speciální vozy. 

 

  
 

Vlevo soupravy 81-71 ve stanici Határ út, vpravo souprava na lince M1. 

 

Stanice novějších linek (M2 a M3) jsou svým stylem podobné některým stanicím metra 

v Praze, mně osobně se ale líbí mnohem méně. Stanicím, vestibulům i okolí stanic nad 

povrchem země chybí potřená údržba a rekonstrukce. Naproti tomu stanice linky M1 mají 

docela pěknou secesní výzdobu (viz hlava sloupu na obrázku ↗). Vozy jsou v Budapešti 

nejhorší ze všech sítí metra, které jsem kdy navštívil. Nezrekonstruované a prorezlé sovětské 

vozy typu 81-71cestujícímu při nástupu skoro nahánějí hrůzu. Při jízdě je v nich hluk, na 

který už ani obyvatel Prahy není při jízdě metrem zvyklý. Vozy na lince M1 jsou zase velmi 

malé, působí velmi stísněným dojmem a v dopravních špičkách jsou přecpané. Co se týče 

bezpečnosti, není na tom zdejší metro také příliš dobře. O bezpečnosti provozu prorezlých 

81-71 se dá pochybovat a vagóny nejsou vybaveny kamerovým systémem. Dostupnost 

metra v Budapešti je ještě horší než v Praze. V budapešťském metru stejně jako v Praze 

chybí pokrytí signálem mobilních operátorů a tabule informující o čase zbývajícím do příjezdu 

dalšího metra. 

 



Vídeň 

Vídeňské metro se otevřelo 8. května 1976. předtím však ve Vídni existovala městská dráha, 

jejíž přestavbou metro vzniklo. Dnes metro přepraví asi 1,3 milionu cestujících každý den. 

Provozovatelem sítě je společnost Wiener Linien  a do rozvoje zdejšího metra se každý rok 

investuje 200 milionů euro. Vídeňské metro má v současné době 5 linek: 

a) U1 – délka 14,6 km, 19 stanic, značena červenou barvou 

b)U2 – délka 12,5 km, 17 stanic, značena fialovou barvou 

c) U3 – délka 13,5 km, 21 stanic, značena oranžovou barvou 

d) U4 – délka 16, 5 km, 20 stanic, značena zelenou barvou 

e) U6 – délka 17,4 km, 24 stanic, značena hnědou barvou 

 

Celkově tedy síť vídeňského metra měří 74,5 km a má 101 stanic. Celé metro má klasický 

rozchod 1435 mm a používá napětí 750V. Linky U1 – U4 odebírají proud pomocí třetí 

kolejnice, zatímco linka U6 využívá pro odběr elektřiny trolej (její vozy se podobají spíše 

velkokapacitní tramvaji než vozům metra). Na linkách U1 - U4 se používají vozy typů U, U1, 

U2 a V, na lince U6 se používají typy T a T1 uzpůsobené pro odběr elektrického proudu shora. 

Na lince U6 dříve jezdily vozy, které byly svou konstrukcí velmi podobné starším typům 

tramvají, které můžeme vidět ve vídeňských ulicích. Tyto vozy byly však před časem prodány 

do Utrechtu a Krakova, celou linku tak dnes obsluhují vozy typů T a T1. 

 

 
 

Vlevo souprava typu V linky U4, vpravo souprava typu T1 ve stanici Am Schöpfwerk. 

 

Stanice vídeňského metra jsou až na malé výjimky poměrně příjemně zařízeny. Zejména 

starší stanice (pozůstatky staré městské dráhy) jsou po architektonické stránce velmi 

povedené. Novější stanice jsou sice postaveny jednodušeji, ale i tak patří ke špičce zde 

srovnávaných. Jednotlivé stanice jsou barevně odladěny podle barvy, kterou je značena 

linka, na které se nachází. Starší vozy vídeňského metra jsou sice poměrně obyčejné, stále 

jsou ale mnohem lepší než například vozy budapešťské. Mě osobně zaujaly především vozy 

ty typu V se svým barevně pestrým interiérem.  Celá síť metra působí velmi bezpečným 

dojmem, nejen vozy typu V jsou vybaveny kamerovým systémem. Dostupnost metra je ve 

Vídni na celkem vysoké úrovni. Každá stanice je vybavena tabulí informující cestující o čase 

zbývajícím do příjezdu další soupravy metra. 



Závěr 
Ze všech sledovaných systémů metra má bezkonkurenčně nejdelší síť metro londýnské, 

druhou Paříž převyšuje více než dvojnásobně. Pařížské metro má ale nejvíce linek a stanic a 

je ze všech nejdostupnější, v centru Paříže je všude do metra blízko. Nejvíce cestujících 

denně přepraví pařížské metro (4,5 milionu). Zde je však velmi zajímavý údaj o počtu osob 

přepravených denně v Praze. Oproti ostatním zkoumaným městům je Praha menší a přitom 

pražským metrem jede denně zhruba o 200 000 cestujících víc než v mnohem větším Berlíně, 

který také disponuje několikanásobně rozsáhlejší sítí metra. Všechny metra shodně používají 

klasický rozchod 1435mm, většina z nich používá napětí 750V (výjimkou je jen metro 

v Londýně a Budapešti). Nebýt nevhodného rozmístění sedaček způsobujícího nedostatek 

místa na nohy, s klidem bych za nejlepší vůz metra označil pražský M1. Tento fakt mi však 

znepříjemňuje každou jízdu linkou C, a tak vozy M1 za nejlepší prohlásit nemohu. Nejlepším 

vozem metra je tak podle mě vídeňský typ V. Vozy typu V jsou klimatizovány, jsou vybaveny 

kamerový systémem a jezdí v soupravách po šesti vagónech (pohon mají čtyři prostřední 

vagóny, krajní jsou bez vlastního pohonu). Každá souprava tak má 260 míst k sezení a 618 

míst ke stání. Informační tabule ve stanicích informující cestující o času zbývajícím do 

příjezdu dalšího vlaku jsou ve všech zkoumaných sítích metra až na Prahu a Budapešť. 

 

Celkově nejlepší ze systémů metra, které jsem v této práci zkoumal a porovnával je vídeňské 

metro. V poměru k velikosti města má poměrně vysoký počet linek i zastávek, jeho služby 

jsou ve vnitřním městě jednoduše dostupné. Stanice jsou v porovnání s ostatními 

sledovanými městy také velmi pěkné a jsou vždy ve velmi dobrém stavu. O kvalitách vozu 

V jsem se již zmiňoval o pár řádek výše, ostatní typy vozů vídeňského metra sice nejsou tak 

dobré, v porovnání s konkurencí si však určitě nevedou špatně. V oblasti bezpečnosti a 

technických vymožeností je tento systém metra také na špičce. Kombinace těchto vlastností 

dělá z cestování  vídeňskou podzemní dráhou zdaleka nejpříjemnější zážitek ze všech mých 

cest metrem. 
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