
 

 

 



 

 

Příloha č. 2.1 Podélný geologický profil trasou prodloužení metra „A“, stavba V.A – 1. část                                   D.Zeman – Bakalářská práce, 04/2012 

Zdroj : Metrostav, a.s. Praha 

 

 



 

 

Příloha č. 2.2 Podélný geologický profil trasou prodloužení metra „A“, stavba V.A – 2. část                                   

D.Zeman – Bakalářská práce, 04/2012                                                              Zdroj : Metrostav, a.s. Praha 
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                            Řez dvoukolejným tunelem – technologie ražby NRTM [1] 

 

        

                        Řez jednokolejným tunelem – technologie ražby TBM-EPBS [1] 
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Ortofotomapa části trasy metra v oblasti Červený Vrch s aktuální polohou tunelovacího 

stroje TBM – EPBS pod hustou zástavbou výškových budov, S-609 TONDA, ražba 

probíhá v uzavřeném režimu (close mode), stav ke dni 3.4.2012 

 

 

Ortofotomapa části trasy metra v oblasti Červený Vrch s aktuální polohou tunelovacího 

stroje TBM – EPBS pod hustou zástavbou výškových budov, S-610 ADÉLA, ražba 

probíhá v uzavřeném režimu (close mode), stav ke dni 3.4.2012 
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Obr. 1 Hloubená stanice Motol – vlevo trvale kotvená podzemní stěna, ústí dvoukolejného traťového 
tunelu s horizontálním členěním výrubu NRTM (foto autor, 2011) 

 

 Obr. 2 Detail hydrofrézy použité k výstavbě podzemní stěny ve stanici Motol (foto Metrostav,a.s.) 
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Obr. 3 Celkový pohled na staveniště BRE1 se středovou montážní jámou (foto Metrostav,a.s.) 

 

Obr. 4 Montážní jáma pro TBM, pohled nahoru (foto autor, 2011) 
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Obr. 5 Portál přístupové štoly Kateřina na staveništi BRE 1 na Vypichu (foto autor, 2010)  

 

Obr. 6 Startovací komora pro TBM, ústící do montážní jámy (foto Schaffner, 2010) 
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Obr. 7 Ražená stanice Petřiny, vertikální členění výrubu NRTM, těžba středové kaloty a jádra výrubu 

(foto autor, 2011) 

 

Obr. 8 Prorážka štítu S-609 Tonda do výrubu levé boční štoly stanice Petřiny (foto autor, 2011) 
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Obr. 9 Pohled na dnovou část stavební jámy Veleslavín s přípravou na vjezd štítů do jámy s ubouráním 

pilot pod převázkou (foto autor, 2011) 

 

Obr. 10   Pohled na dnovou část stavební jámy Veleslavín s protaženými štíty (foto autor, 2012) 
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Obr. 11  Sjízdná rampa do jámy Veleslavín, kotvené pilotové stěny v kombinaci s rozpíráním pomocí I 

profilů (foto autor, 2011) 

 

Obr. 12  Veleslavín, ražený úsek TBM ústící do štoly stanice ražené metodou NRTM (autor, 2012) 
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Obr. 13  Stavební jáma E2, budoucí sdružený objekt pro VZT s přípravou na prorážku štítu TBM S-610 

Adéla (foto autor, 2012) 

 

Obr. 14  Stavební jáma E2, prorážka zeminového štítu Adéla do jámy (foto autor, 2012) 
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Obr. 15  Celkový pohled do jámy E2 s razicím štítem Tonda a vzpěrným rámem (foto autor, 2012) 

 

Obr. 16 Detail řezné hlavy štítu Adéla, valivé disky a řezné nože (foto autor, 2012) 
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Obr. 17  Pohled na zástavbu Červeného Vrchu s

Obr. 18  Stanice Červený Vrch, vertikální 

pro výtahovou šachtu vedoucí z
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Červeného Vrchu s osami ražených tunelů TBM (foto autor,2012)

ervený Vrch, vertikální členění výrubu NRTM, v přístropý je osazen rozp

pro výtahovou šachtu vedoucí z povrchu do budoucího vestibulu stanice (foto auto,
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 TBM (foto autor,2012) 

 

ístropý je osazen rozpěrný rám 

povrchu do budoucího vestibulu stanice (foto auto, 2012) 
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Obr. 19  Protihlukové opatření 

portál je umístěn do ulice Kladenská (foto autor, 2012)

Obr. 20  Ústí přístupové štoly František ke stanici 
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ření – zakrytí portálu přístupové štoly František ke stanici 

n do ulice Kladenská (foto autor, 2012) 

ístupové štoly František ke stanici Červený Vrch (foto autor, 2012)
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ístupové štoly František ke stanici Červený Vrch, 

 

ervený Vrch (foto autor, 2012) 
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Obr. 21  Pohled do stavební jámy E1 v

k vytažení obou plnoprofilových razicích štít

Obr. 22  Vzorek vrtného jádra z

deluviofluviální výplně splachové deprese, sv
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Obr. 21  Pohled do stavební jámy E1 v oblasti ulice Kanadská, s rozpěrnými rámy, jáma bude sloužit 

vytažení obou plnoprofilových razicích štítů na povrch (foto autor, 2012) 

Obr. 22  Vzorek vrtného jádra z vrtu jámy E1 pro kontrolu jakosti tryskové injektáže kvartérní 

 splachové deprese, světlé úlomky – drobné sutě pískovců
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rnými rámy, jáma bude sloužit 

 

ktáže kvartérní 

 pískovců (foto autor,2012) 
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                   Obr. 23  Sdružený pohled na 
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br. 23  Sdružený pohled na řídící obrazovky velína TBM (foto autor, 2012)
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(foto autor, 2012)       
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                        Obr. 24  Sdružený pohled na jednotlivé 
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Sdružený pohled na jednotlivé části TBM (foto autor, 2012)      
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ásti TBM (foto autor, 2012)       


