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ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Systém napájení metra elektrickou energií
Převážná část elektrických zařízení v objektech metra vyžaduje z důvodu 
provozní spolehlivosti a požární bezpečnosti zajištění napájení ze dvou 
nezávislých zdrojů. 
Trasa I.D1 bude napájena elektrickou energií z transformovny TR 9940 
110/22 kV Pankrác a z transformovny TR 9914 110/22 kV Lhotka.
Trasa I.D2 bude napájena elektrickou energií z transformovny TR 9914 
110/22 kV Lhotka a z nové transformovny TR 110/22 kV Písnice.
Všechny rozvodny 22 kV v jednotlivých objektech metra budou vzájemně 
propojeny zdvojenými (sekce A, B) oddělenými kabelovými vedeními 
22 kV.
Energetická bilance:
Celkový instalovaný příkon je 69,6 MW (distribuční a trakční trafa)
Maximální soudobý příkon jednotlivého přívodu je 13 MW
Předpokládaný sjednaný rezervovaný příkon jednotlivého přívodu je 13 
MW. Energetický dispečink bude v nové budově u stanice Nemocnice Krč.





ZABEZPEČOVACÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CBTC TRATI A STANIC 
Automatický řídicí a zabezpečovací systém CBTC (Communication–Based 
Train Control)  využívá pro vzájemnou komunikaci mezi vlaky metra 
a traťovým zařízením radiový přenos.
Systém CBTC nepřetržitě určuje bezpečnou vzdálenost vlaku od  dalšího 
vlaku v závislosti na jeho rychlosti a poloze tak, aby bylo možné vlak 
bezpečně zastavit (tzv. „pohyblivý blok“). To umožňuje zkrátit vzdálenosti 
mezi vlaky a pružně zvyšovat kapacitu trati při zachování bezpečnostních 
požadavků.
CBTC se skládá z řídící části, traťové části a vlakové (mobilní) části, která 
komunikuje s traťovým zařízením prostřednictvím přenosového 
subsystému s obousměrnou komunikací. 
Řídící část systému CBTC bude v dopravním dispečinku, který se nachází v 
nové budově v depu Písnice. Z dopravního dispečinku bude možné 
plnohodnotně řídit a ovládat vlakovou dopravu trasy D.





VOZIDLA METRA:
Pro první plánovaný úsek metra D stanice Pankrác – Nové Dvory budou 
použity nové pětivozové vlakové soupravy, které budou splňovat 
podmínky zabezpečovacího a řídícího systému CBTC (Communication–
Based Train Control).
Nové soupravy budou plně průchozí pro cestující s dalšími moderními a 
bezpečnostními prvky. 
Pro sledování situace ve vozidlech a nouzovou komunikaci s dispečinkem 
se vozidla vybaví kamerovým dohledem, EPS, panelem nouze, textovou 
informací, rozhlasem a nouzovým tlačítkem otevření dveří. 
S postupným rozšiřováním trasy D o další provozní úseky budou vozové 
jednotky doplňovány.







STROJNÍ ZAŘÍZENÍ:
•Pohyblivé schody
•Výtahy
•Čerpací stanice
Na trase I.D je navrženo celkem 33 čerpacích stanic (z toho 11 fekálních 
a 22 nefekálních) s parametry čerpání Q = 1 až 20 l/s. a H = 9 až 45 m.v.s. 



STROJNÍ ZAŘÍZENÍ:
Vzduchotechnická zařízení
•Hlavní větrání tunelů a stanic metra
•Staniční vzduchotechnika služebních a technologických prostor metra
Hlavní větrání tunelů a stanic metra
Hlavní větrání (HV) zajišťuje dvě základní funkce v metru. 
-odvod tepelné zátěže z tunelů a stanic metra vzniklé provozem 
vlaků metra a technologického zařízení. Zajišťuje v podzemních 
stanicích metra na nástupišti teplotu vzduchu +5ºC až +30 ºC. 
-větrání při požáru vlaku, technologického zařízení apod. v metru. 
Z uvedeného důvodu jsou navržené axiální ventilátory reverzní s teplotní 
odolností 250ºC po dobu 90 min.
Staniční vzduchotechnika služebních a technologických prostor metra 
a větrání energobloku
Staniční vzduchotechnika zajišťuje větrání a klimatizaci technologických 
a služebních místností ve stanicích metra. 







AUTOMATICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ASŘ): 
Zabezpečuje pomocí ASDŘ (Automatický systém dispečerského řízení) 
centrální řízení a signalizaci veškerého technologického zařízení, strojní 
a vzduchotechnické zařízení na trase D z dispečinku ASŘ metra, v nové 
budově v depu Písnice. 

TECHNICKÝ a ENERGETICKÝ DISPEČINK
Zajišťuje provoz a řízení technologického řízení stavby. Jedná se o strojní 
zařízení (eskalátory, výtahy, VZT ZTI, elektro nn, osvětlení a slaboproudá 
zařízení). Dispečink je navržen v  nové provozní budově u stanice metra 
Nádraží Krč.

Děkuji za pozornost


