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VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK 

TROJA - KOBYLISY 
Abstract 
The local authority capital city Prague had accepted with one voice, in May 1998, material about 
The Development transport system in capital city. One of the basic element received solution in 
Prague public transport is extension of line C to the north part city Prague – Letňany. 
Underground infrastructure creates the basic element of Prague transport system. At the moment, 
there are three lines marked with letters A, B, C. They length is 51,5 km and are operated 51 
underground stations. At the moment, according to philosophy capital city Prague is realized 
underground extent ion line C.    
 

Základní údaje o stavbě 
Název:    Stavba metra IV.C1 (Holešovice – Ládví) - stavební část 
Místo :    Praha 7, Praha 8 
Investor:   Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., 

zastoupený společností Inženýring dopravních staveb, a.s. 
Projektant:   Metroprojekt, a.s. 
Vyšší zhotovitel:   Metrostav a.s. 
Podzhotovitel:   Subterra a.s. 
Investiční náklady stavby:  4,7 mld. Kč, stavební část 

z toho část realizovaná fy Subterra a.s.v objemu ve výši 827 mil. Kč  
Termíny výstavby – stavební část :   09/2000 - 12/2003 
Uvedení metra do provozu s cestujícími :  06/2004 
  
V květnu 1998 přijali zastupitelé hl. m. Prahy jednomyslně materiál o rozvoji dopravního systému 
v hlavním městě. Jedním ze základních prvků přijatého řešení v pražské hromadné dopravě je také 
prodloužení trasy C. metra do severní části města Prahy-Letňan.  
Síť metra tvoří základní prvek pražského dopravního systému. Nyní jsou v provozu 3 trasy 
označené písmeny A, B a C. Jejich úhrnná délka činí 51,5 km a v provozu je 51 stanic. V současné 
době je v souladu s koncepcí hl. m. Prahy realizováno prodloužení trasy C metra. 
Výstavba pokračování trasy C metra byla rozdělena na dva provozní úseky a to IV.C1 a IV.C2. 
Nově realizovaná délka výstavby metra představuje  3,88 km a 4,94 km.  
Úsek trasy IV.C1 vede  ze stávající koncové stanice Holešovické nádraží, přechází řeku Vltavu a 
přes stanici Kobyliské náměstí pokračuje do dočasně konečné stanice Ládví.  
Navazující úsek trasy IV.C2 vede ze stanice Ládví na sídliště Prosek, se dvěma stanicemi 
nazvanými Prosek I a Prosek II , do budoucí konečné stanice Letňany. 
Provozní úsek metra IV.C1. je již dokončen a od června r.2004 úspěšně provozován. 
Navazující provozní úsek IV.C2 byl ve sdružení firem Metrostavem a.s., Skanska a.s.,         
Subterra a.s. úspěšně vysoutěžen a v současné době probíhá jeho realizace. 
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Základní technické údaje o celé trase IV.C1  
délka trasy celkem      3 881 m 
- dvoukolejný tunel      1 767 m 
- jednokolejný tunel           574 m 
- ražená stanice Kobylisy          159 m 
- hloubené úseky, vč. přechodu přes řeku Vltavu   1 223 m 
 
velikost raženého profilu dvojkolejného tunelu   60 m2 
velikost raženého profilu v místě rozpletu   60 – 100 m2 
velikost raženého profilu jednokolejného tunelu  32 m2 
vnitřní světlá plocha dvojkolejného tunelu    41 m2 
maximální projektovaný spád     39 %o 
minimální poloměr oblouku traťových kolejí    600 m 
stanice Kobyliské náměstí je  ražená     hl. 31,2 m (rozdíl terén - nástupiště) 
stanice Ládví je hloubená     hl. 7 m (rozdíl terén - nástupiště) 
 
Společnost Subterra a.s. realizovala výstavbu tunelů metra traťového úseku IV.C1 Trója - 
Kobylisy a část stavebních prací na stanice Ládví, kde jsme zajišťovali hloubení stavební jámy     
v objemu cca 150 000 m3. Traťový Úsek Trója - Kobylisy představuje 100 m dlouhý hloubený 
dvoukolejný tunel prováděný v otevřené stavební jámě se zázemím pro ochranný systém metra     
tj. strojovnu vzduchotechniky a hygienickou buňku. Navazující ražený dvoukolejný tunel délky    
1 040 m vede dovrchně směrem ke stanici Kobylisy a jsou v něm umístěny obě koleje metra.     
 

 
Příloha č. 1. 
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Před vlastní stanicí Kobylisy, se v úseku rozpletu, společně vedené koleje ve dvoukolejném tunelu 
rozdělují. Tyto koleje dále pokračují jednokolejnými tunely, kterými jsou obě koleje metra 
přivedeny do stanice, která je koncipována jako jednolodní s ostrovním nástupištěm. Realizace 
dvou jednokolejných ražených tunelů délky 2x 215 m probíhala samostatně s přístupem do 
podzemí přes svislou těžní jámu, umístěnou v ose metra na Kobyliském náměstí. 
Přípravné práce na povrchu v úseku společnosti Subterra a.s. začaly v listopadu 2000 výstavbou 
kompletního stavebního dvora vč. potřebného zázemí k provádění ražeb.  
V místě budoucí stavební jámy v Trojské ulici  bylo nejprve potřeba provést uvolnění prostoru   
od stávajících inženýrských sítí. Dále bylo nutné přeložit dvě průchozí ražené vejčité kanalizační 
stoky o průřezu 1 m x 1,75 m délky přes 40 m. Stávající tramvajová trať byla přeložena               
na provizorní ocelový most přes stavební jámu. Postupně s průběhem výstavby stavební jámy byl 
úplně přerušen provoz v ulici Trojské pro automobilovou dopravu. 
 
Trasa metra, v úseku dodávky naší společnosti, prochází dvěma geologickými formacemi. 
Převažující část trasy dvoukolejného tunelu probíhá souvrstvím šáreckým, které je charakteru 
homogenního souvrství jílovitoprachových břidlic. 
Jednokolejné tunely prochází souvrstvím dobrotivským, ležícím v nadloží souvrství šáreckého, 
charakteru skaleckých křemenců. 

 

 
Příloha č. 2 

 
Ražené tunely metra byly prováděny podle zásad nové rakouské tunelovací metody.  
Ražba dvoukolejného tunelu probíhala dovrchně, výška nadloží se pohybovala v rozmezí 3 - 45 m, 
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celý tunel se nachází pod úrovní hladiny spodní vody. 
 

 
Příloha č. 3 

 
Rozpojování horniny bylo prováděno strojní ražbou pomocí nasazené frézy od fy Woest Alpine. 
Lokálně zastižené  horniny, které byly obtížně rozpojitelné frézou se rozrušovaly pomocí trhacích 
prácí.  
Výrub díla byl členěn horizontálně na ražbu kaloty a následné dobrání a uzavření dna.  
Při provádění trhacích prací jsme byli limitováni povolenými minimálními seismickými účinky 
odstřelu na povrchu a úplným zákazem provádění trhacích prací v nočních hodinách. 
Použitá metoda kombinace strojního rozpojování s lokálním použitím trhacích prací prokázala 
schopnost provést dílo s poměrně vysokou přesností tvaru, ale také  schopnost provádět ražbu        
v městské zástavbě s výrazným snížením jejího negativního vlivu (otřesy, deformace podloží 
apod.) na povrchové objekty umístěné v trase tunelu a současně dodržet naplánované termíny  
výstavby. 
Vliv výstavby tunelu byl nepřetržitě sledován celou skupinou kontrolních a bezpečnostních 
měření vč. konvergenčních měření v tunelu prováděných v rámci geomonitoringu. 
Ostění ražených tunelů je dvouplášťové s mezilehlou izolací z měkčené PVC folie. Hydroizolační 
systém je navržen jako uzavřený a musí být tedy schopen přenést tlak vodního sloupce cca 30 m 
po celé ploše tunelu (v současné době je naměřen tlak 21 m vodního sloupce). 
Primární ostění všech tunelů bylo provedeno nástřikem betonové směsi mokrou cestou 
v kombinaci se svorníky Boltex nebo samozávrtnými injektážními kotvami, výztužnými 
příhradovými rámy a betonářskou sítí.  
Definitivní ostění je z monolitického železobetonu prováděného ve dvou etapách. 
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Nejprve byla provedena betonáž dna tunelu a následně pak betonáž klenby do posuvného bednění. 
V úsecích se zvýšeným hydrostatickým tlakem bylo ostění dna příslušně prohloubeno.  
 

 
Příloha č. 4 

 
Součástí zakázky bylo dále  provedení dvou ražených hygienických buněk patřících do 
ochranného systému metra.  Současně jsme také v rámci stavební přípravy pro montáž technologií 
prováděli zhotovení kolejových betonů a ocelových konstrukcí pro vedení kabelů. 
 
Pokračování výstavby Metra IV.C2 
Traťový úsek metra IV.C2 bude po svém uvedení do provozu znamenat významnou změnu 
konceptu dopravní obslužnosti severní části Prahy. Prodloužení trasy do Letňan odlehčí dopravní 
situaci na exponovaných komunikacích a zároveň umožní odlehčení hromadné dopravy, která je 
dnes z velké části zajišťována autobusy, a tedy i ke snížení emisí. Nové stanice s moderními 
architektonickými prvky také oživí monotónní charakter sídliště Prosek. 
 

 
Příloha č. 5 


