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Plny na zbudovnÇƴ podzemnÇƴ drhy v Praze sahajÇƴ aā do konce 19. stoletÇƴ. Vzhledem k tomu, āe
v t± dob³ se teprve kon³spâeāka nahrazovala sÇƴtÇƴ tramvajových tratÇƴ, jednalo se o pâed«asn±
npady. PrvnÇƴ seri×znÇƴ plny pochzejÇƴ z druh± poloviny 20. let od ināenýrõ Bohumila Belady a
VladimÇƴra Lista. Pozoruhodn± je, āe vedenÇƴ jejich tras se t±m³â neliæÇƴ od sou«asn±ho stavu
praāsk± podzemky, tâebaāe ke stavb³ doælo aā dlouho po vlce, kter põvodnÇƴ projekt
zastavila.Situace m³stsk± hromadn± dopravy v 60. letech byla bezït³æn, a tak se urychlen³
pâistoupilo k budovnÇƴ podzemnÇƴ drhy ԟ metra. Ta sice byla zprvu projektovna jako
podzemnÇƴ tramvaj, ale brzy se zm³nila v samostaný typ pâepravy. Pozõstatkem prvotnÇƴch ïvah
je podoba nyn³jæÇƴ stanice HlavnÇƴ ndraāÇƴ. Põvodn³ se tak± po«Çƴtalo s vlaky «eskoslovensk±
výroby. Zm³na politick± situace po okupaci ƽ eskoslovenska Sov³tským svazem v roce 1968
væak zashla i do t³chto ryze technických zleāitostÇƴ. Nehody pâi jedn± ze zkuæebnÇƴch jÇƴzd
«eskoslovensk± soupravy metra bylo zneuāito k tomu, aby se výhradnÇƴm dodavatelem nových
vlakõ stal SSSR. To se væak neobeælo bez nsledkõ, neboë Nuselský most stav³ný v t±āe dob³
byl projektovn pro leh«Çƴ «s. soupravy a t³āæÇƴ sov³tsk± vlaky m³ly neblahý vliv na jeho statiku.
Proto byla linka C, kter mostem prochzÇƴ, prvnÇƴ, na nÇƴā byly sov³tsk± vagony nahrazeny
modern³jæÇƴmi.Nejv³tæÇƴ pohromou v d³jinch praāsk±ho metra byly katastroflnÇƴ povodn³ v
srpnu 2002. Zaplaveno tehdy bylo 19 stanic v centrlnÇƴ «sti m³sta, a tak v provozu byly jen
vybran± ïseky na pâedm³stÇƴch. NhradnÇƴ dopravu zajiæëovaly tramvajov± a autobusov± linky
aā do jara pâÇƴætÇƴho roku. Praāan± a nvæt³vnÇƴci Prahy pocÇƴtili, nakolik je ïloha metra v syst±mu
hromadn± dopravy klÇƴ«ov.V souvislosti se zaplavenÇƴm praāsk±ho metra stojÇƴ za zmÇƴnku, āe v
dob³ studen± vlky komunistick± vedenÇƴ s tunelovým komplexem podzemnÇƴ drhy po«Çƴtalo
jako s protiatomovým krytem. Povodn³ ukzaly jakou smrtonosnou pastÇƴ by se v takov±m
pâÇƴpad³ metro stalo. Sou«asn³ pronikajÇƴcÇƴ vltavsk voda odhalila prostory, o nichā pracovnÇƴci
DopravnÇƴho podniku nem³li do t± doby tuæenÇƴ.V sou«asnosti tâi linky praāsk±ho metra m³âÇƴ 65
km a «Çƴt 61 stanic. Dlouho plnovan linka D by se m³la za«Çƴt budovat v dohledn± dob³.

