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Část sítě pražského metra funguje jako velký kryt pro Pražany. Jeho provoz v krizové době zajišťuje
několik technologických center, kde dochází k filtraci vzduchu, čištění vody a jsou tu také záložní 
zdroje elektřiny. Významnou část trasy B však jako kryt použít nejde. Zbývá dostavět tzv. 
Technologické centrum 4 na Palmovce pod Libeňským plynojemem. Jde o podzemní stavbu, která 
je štolou propojena se zastávkou metra Palmovka. Už desítky let je ve fázi zakonzervované hrubé 
stavby. 

„Na zastávkách metra mezi Hloubětínem a Náměstím Republiky byly v minulosti instalovány 
tlakové dveře a další nákladné vybavení pro ochranu obyvatel, ale béčko jako kryt bohužel 
nefunguje. Chybí technologické centrum Palmovka, které bylo v 80. letech 20. století rozestavěno, 
ale nebylo nikdy dokončeno. Jednak v té době vznikl ve společnosti dojem, že s koncem 
bipolárního světa už žádná rizika nehrozí, jednak se zkomplikvaly vlastnické poměry pod stavbou,“ 
upozorňuje zastupitel Prahy 8 a bývalý místostarosta pro strategický rozvoj Petr Vilgus. 

Zastupitel Vilgus už od roku 2012 vyzývá pražský magistrát, aby stavbu dokončil, zprovoznil 
ochranný systém metra na béčku a obnovil park pod Libeňským plynojemem. V průběhu let došlo k
odprodeji pozemků pod stavbou z majetku Českých drah do rukou Dopravního podniku hl. m. 
Prahy. Žádný zásadní průlom to však neznamenalo. 

„Technologické centrum ochranného systému metra na Palmovce je ve stále stejném žalostném 
stavu jako před 30 lety. V době, kdy jsem byl místostarostou, jsem přesvědčil magistrát a dopravní 
podnik k opakované prohlídce objektu a vznikly i nějaké studie, jejichž smyslem bylo vyčíslit 
náklady na dostavbu. Ty se pohybovaly v řádu vyšších stovek milionů, což jsou sice pro jednotlivce
velké peníze, ale česká metropole si tento výdaj může dovolit. Jde tu přece o lidské zdraví a životy. 
Stále však nedošlo k zásadnímu rozhodnutí. Vyzývám pražský magistrát, aby tuto stavbu, která je 
nutná pro zabezpečení ochrany obyvatel Karlína, Libně a Vysočan, urychleně a bez okolků 
dokončil,“ apeluje na magistrátní zastupitele a radní Petr Vilgus, zastupitel osmé městské části. 

Kontakt: Petr Vilgus, petr.vilgus@praha8.cz, 602607994

Historická reportáž z roku 2012 k technologickému centru 4:
https://www.youtube.com/watch?v=XZkGwPst08M

Více o centru - viz Wikipedia (jsou zde i fotografie v tiskové kvalitě a s volnou licencí)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Technické_centrum_TC_4
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Technické_centrum_TC4
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