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A sorompók nélküli metró
Lumíra Kafková, a prágai 2. célkitűzési programot kezelő hatóság igazgatója
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A 2. célkitűzési program nagy prágai célkitűzé-
se, hogy a cseh fővárosból olyan dinamikus eu-
rópai fővárost hozzon létre, amely méltó a rang-
jára. 

2004–2005-ben négy versenytárgyalást írtunk ki, 
melyek 148 projekt kiválasztásához vezettek. Ezek 
majdnem 100 millió eurós összbefektetést jelen-
tenek az Európai Regionális Fejlesztés Alap részé-
ről. E projektek túlnyomó többségét – főleg a leg-
nagyobb befektetésekkel járókat – Prága városa és 
Prága különböző kerületei javasolták. Különös-
képpen a tömegközlekedés javítását célzó projek-
tek bemutatása számíthat a legnagyobb érdeklő-
désre. 

Az itt szóba jövő projekt a mozgáskorlátozott sze-
mélyek integrációját hivatott előmozdítani a mun-
kahelyteremtés és a városi környezet vonzerejének 
növelése révén.

A projekt lényege egy sorompó nélküli, könnyített 
bejárat kialakítása a Florenc B. metróállomáson. 
Ennek érdekében két felvonót építenek: az első a 
peronokat a közlekedőkhöz köti, míg a második az 
utca szintjéig szállítja az utasokat. A befektetéshez 
megfelelő jelzések és egyéb berendezések társul-
nak. 

Miután a beruházás elkészül, a projekt nagymér-
tékben javítja majd a tömegközlekedést és az érin-
tett lakótelep megközelíthetőségét. Prágában 
33 500 mozgáskorlátozott él, akik közül 4000-en 
tolószéket használnak. Ha a metró használatakor a 
sorompók elkerülhetővé válnak számukra, könnyebben 
eljuthatnak majd a városközpontba és az olyan fon-
tos szállítási csomópontokra, mint a vasút- és a 
buszállomás. Mindez megkönnyíti majd munka-
erő-piaci integrálódásukat, azon a piacon, mely 
14 000 vállalatot és 12 000 független munkavállalót 
számlál.

A munkálatok 2005 szeptembere és 2007 márciusa 
között, két szakaszban folynak. Az első szakasz már 
befejeződött. A projekt lehetséges összköltségei 
2 110 638 euróra rúgnak, melynek 50%-át az ERFA 
állja. A cseh állam az összeg 33,1%-át, azaz 698 621 
eurót ad. A maradékot (16,9%, azaz 356 698 euro) 
Prága városa állja.

A prágai integrált szállítások regionális koordi-
nátora és a „Fogyatékkal Élő Személyek Országos 
Tanácsa” közötti partnerségben irányított pro-
jekt megfelelő választ ad a mozgáskorlátozott 
személyek életkörülményeinek javítását és az 
összes problémás lakossági kategória szükségle-
teinek megoldását kérő általános szociális elvá-
rásokra. 

Mint minden, ami a szállítási útvonalakat gyor-
sabbá és kényelmesebbé teszi, ez a művelet is 
hozzájárul a tömegközlekedés hosszú távú előse-
gítéséhez.
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