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ZPROVOZN

V pondělí 6. dubna 2015 byl zahájen provoz na pátém prodloužení trasy A pražského metra. Realizací 

projektu došlo k zásadnímu zlepšení dopravní obsluhy 
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                              POZVÁNKA NA EXKURZI

9. Betonářská exkurze

ZPROVOZNĚNÝ V. ÚSEK TRASY
PRAŽSKÉHO METRA

lí 6. dubna 2015 byl zahájen provoz na pátém prodloužení trasy A pražského metra. Realizací 

projektu došlo k zásadnímu zlepšení dopravní obsluhy v severozápadní části Prahy, v oblasti sídliš

iny a významně se zlepšila i obslužnost areálu nemocnice v Motole.

Na úseku, jehož stavba začala v dubnu 2010, jsou čtyři nové stanice, př
Nádraží Veleslavín) a jedna hloubená (Nemocnice Motol). Nové stanice se od sebe vizuáln

Ražené stanice mají obložení kleneb nástupišť ze smaltovaných hliníkových plech

barvy. Stanice Nemocnice Motol je v zelenobílém keramickém obkladu o neobvyklém rozm

 je boční a má prosklenou střechu. Ražené stanice mají nástupišt

Celková délka úseku V.A je 6134 m a tvoří ji: dvoukolejné tunely mezi stanicí Pe

délce 735 m a obratové tunely za stanicí Nemocnice Motol o délce 406 m. Dále jednokolejné tunely TBM (2 

m) a staniční úseky. Celá trasa vyhovuje pro návrhovou rychlost 80 km/h, ve výhybkovém objektu v 

inách a Motole je omezena rychlost do odbočky na 40 km/h. Doba jízdy no

esáhne 8 minut. 

Prohlídka nových stanic Nemocnice Motol, Petřiny, Nádraží Veleslavín a Bo

návštěva měnírny a distribučního trafa ve stanici Nemocnice

Odborný garant exkurze a výklad:  Ing. Jiří Junek, CSc., Metrostav, a. s.

 
astníků: 

Pro přihlášené zdarma, náklady nese ČBS 

Stanice metra Nemocnice Motol, nástupiště směr centrum v

 

V případě zájmu vyplňte on-line přihlášku na www.cbsbeton.eu

Počet účastníků je omezen na 25 osob! 
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