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PŘI RAŽBĚ JEDNOLODNÍ STANICE METRA KOBYLISY

COMPREHENSIVE APPLICATION OF GEOTECHNICAL METHODS TO
THE EXCAVATION OF THE KOBYLISY ONE-VAULT METRO STATION
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STAVEBNÍ GEOLOGIE – GEOTECHNIKA, a. s.

INTRODUCTION

The construction of the one-vault station Kobylisy has been carried out with-
in the framework of the Phase 1 of the operational section IV of the Prague
Metro line C (the IVC1 line). The large station cavern has been excavated for
the first time in the Prague metro network. It will undisputedly become a new
and very interesting underground dominant appreciated not only by the pro-
fessional public but also by passengers. The station is located in the centre
of the Kobylisy district, within a relatively densely developed area with many
major utilities and roads. The station has been built in complex geology and
unfavourable geotechnical conditions. This is why the large cavern excava-
tion required comprehensive and extensive application of most of the cur-
rently available geotechnical methods and measurements.

MAIN DATA ON THE ONE-VAULT STATION 

Total station length: 148 m
Excavated cross section 220 m2

Natural rock excavation volume 32,560 m3

Excavation clearance 13.8 m
Excavation width 21.2 m
Overburden depth 22.0 +- 1 m

THE LIST OF GEOTECHNICAL METHODS APPLIED

A specialist geotechnical company carried out the following activities in the phas-
es of the station construction planning, designing and the cavern excavation:
- engineering-geological and geotechnical investigation
- cooperation in elaboration of the design documents
- elaboration of a detailed design for the comprehensive geomonitoring
- mathematical modelling of the rock response to the excavation
- continual geotechnical monitoring of headings and determination of the

NATM technological classes
- comprehensive geotechnical monitoring inclusive of a central data logging
- geodetic survey of the actual condition of the primary liner
- geotechnical assistance and consulting

DESCRIPTION OF THE CAVERN EXCAVATION

Because the large cavern was to be excavated in a city with an intensive traf-
fic on major roads and relatively dense older community and residential
development with utilities found above the cavern, the excavation method
was selected which would restrict deformations of the excavation and the
surrounding rock maximally and minimise the ground surface settlement.
For that reason the Kobylisy one-vault station was excavated by the NATM
technique, with both horizontal and vertical sequencing. The observation
method principle was applied to this work, with a relatively wide scope of
measurements of the deformational response of the rock mass to the exca-
vation. The selection of the excavation sequence was carried out on the
basis of a geomechanical model of the rock mass, which was developed on
the basis of a comprehensive assessment of the geotechnical investigation
results. The geomechanical model was subjected to a confrontation with a
3D mathematical model. Subsequently it was adjusted in the course of the
cavern excavation according to the results of the measurement of the actual
rock mass behaviour. 
First, the station excavation was divided vertically to 2 partial sidewall drifts
with gothic vaults. The drifts were 7.2m wide at the working bottom level.
Then the 6.8m wide central part was excavated. The lower part of the station
cross section was excavated and the invert closed step by step subsequently,
with the rounds 2.5 to 10m long. The excavation took place in the NATM techno-
logical classes 4 and 5a. The excavation sequence is shown in Fig. 1 and 2.

ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIONS

Engineering-geological and geotechnical conditions are very complicated in
the given location. Moreover, they differ significantly from the conditions

Obr. 1 Schematické znázornění postupu ražby – členění výrubu
Fig. 1 Schematic representation of the excavation sequence

ÚVOD

V rámci 1. etapy výstavby IV. provozního úseku trasy C pražského metra byla
uskutečněna stavba jednolodní stanice Kobylisy. Staniční kaverna velkých roz-
měrů byla vyražena v síti pražského metra poprvé. Bezesporu vytvoří novou,
velmi zajímavou podzemní dominantu, kterou ocení nejen odborná veřejnost,
ale i uživatelé. Stanice je umístěna v centru Kobylis, v území s relativně hustou
povrchovou zástavbou, s řadou významných inženýrských sítí a komunikací.
Stavba stanice byla  realizována ve složitých geologických poměrech a nepříz-
nivých geotechnických podmínkách. Ražba kaverny velkých rozměrů si proto
vyžádala komplexní a rozsáhlé využití většiny dnes dostupných geotechnických
metod a měření.

HLAVNÍ ÚDAJE O JEDNOLODNÍ STANICI 

Celková délka stanice: 148 m
Celková plocha hrubého výrubu: 220 m2

Množství vytěžené horniny v rostlém stavu: 32 560 m3

Výška výrubu: 13,8 m
Šířka výrubu: 21,2 m
Mocnost nadloží: 22,0 +- 1 m

VÝČET POUŽITÝCH GEOTECHNICKÝCH METOD

V průběhu přípravy stavby, projektování i vlastní ražby kaverny stanice
realizovala specializovaná geotechnická firma následující činnosti:
- inženýrskogeologické a geotechnické průzkumné práce
- spolupráci při zpracování projektové dokumentace
- vypracování realizačního projektu komplexního geomonitoringu
- matematické modelování reakce horninového masivu na ražbu 
- trvalé geotechnické sledování výrubů se zatřiďováním do technologických

tříd NRTM
- komplexní geotechnický monitoring včetně centrální evidence všech dat
- geodetické zaměření skutečného stavu primárního ostění
- geotechnickou asistenci a konzultace

POPIS RAŽBY KAVERNY

Protože šlo o ražbu velké podzemní kaverny ve městě, kde v nadloží probíhal
intenzivní provoz na významných komunikacích a nad kavernou se nacházely
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poměrně hustá starší obytná a občanská zástavba a řada inženýrských sítí, byl
zvolen takový způsob ražby, aby se maximálně omezily deformace výrubu a při-
lehlého horninového prostředí, a tím se minimalizovaly poklesy terénu. Jedno-
lodní stanice Kobylisy byla proto vyražena technologií NRTM, s členěním výru-
bu jak vertikálním, tak horizontálním. Přitom byl využit princip observační meto-
dy s poměrně velkým rozsahem měření deformační reakce horninového masivu
na ražbu. Volba postupu ražby byla provedena na základě geomechanického
modelu dotčeného horninového masivu, který byl vytvořen na základě kom-
plexního zhodnocení geotechnického průzkumu. Geomechanický model se pod-
robil konfrontaci s matematickým modelem ve 3D a poté se během ražby kaver-
ny upřesňoval podle výsledků měření skutečného chování horninového masivu. 
Ražba stanice byla nejprve vertikálně členěna na 2 boční dílčí výruby s gotickou
klenbou. Ty měly v úrovni pracovního dna šířku 7,2 m. Poté se provedl výrub
střední části s šířkou 6,8 m. Spodní část staničního výrubu s postupným uzaví-
ráním spodní klenby byla dobírána teprve následně, a to po příčných pasech
s délkou záběru 2,5 až 10 m. Ražba probíhala v technologických třídách
4 a 5a dle NRTM. Schéma členění výrubu je patrné z obr. 1 a 2.
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existing in other parts of Prague where the metro tunnels and other transit
tunnels were built. The station excavation was performed in Ordovician rock
types, in the Skalec facii of the Dobrotivy series of strata (the Skalec
quartzites – geotechnical type SK, laminated shales – geotechnical type LB),
just under the heavily saturated Cretaceous sandstone interface (geotechni-
cal type KCP). A diagrammatic engineering-geological profile of the IV C1
metro line is shown in Fig. 3.
The rock environment is characterised by a complex geology, extraordinary
inhomogeneity of the rock environment and significant heterogeneity of
geotechnical properties (strength, stress-strain properties, shear strength
along discontinuities, stability, saturation, permeability). Particularly
unfavourable fact is the intensive fossil Pre-Cretaceous weathering of the
facii of the Skalec quartzites with clayey shale interbeds up to a depth of 8 –
10 m, i.e. in the area of the tunnel excavation crown. 
The intensive fossil weathering has affected primarily the strata of the Skalec
quartzites (gt type SK) containing rhythmic alternations of shale interbeds 20
– 200mm thick decomposed to solid consistency clay. These interbeds create
dangerous predisposed sliding surfaces if they are 50 – 100 mm thick (in SKZ

HLÍNA, PÍSČITÁ HLÍNA – KVARTER
LOAM, SANDY LOAM - QUATERNARY
PRACHOVEC, PÍSČ. PRACHOVEC - KŘÍDA, CENOMAN
SILTSTONE, SANDY SILTSTONE - CRETACEOUS, CENOMANIAN
KVÁDROVÝ PÍSKOVEC - KŘÍDA, CENOMAN
THICK-BEDDED SANDSTONE - QUATERNARY, CENOMANIAN
BASÁLNÍ SEDIMENTY: JÍL + ŠTĚRK + PÍSEK - KŘÍDA, CENOMAN
BASAL SEDIMENTS: CLAY + GRAVEL + SAND - QUATERNARY, CENOMANIAN

Geotechnický profil km 15,480
Geotechnical profile km 15.480
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GEOTECHNICKÉ TYPY HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ / GEOTECHNICAL TYPES OF THE ROCK ENVIRONMENT

LAMINOVANÉ BŘIDLICE – ORDOVIK - SKALECKÁ FACIE
LAMINATED SHALES - ORDOVICIAN - SKALEC FACII
SKALECKÉ KŘEMENCE – ORDOVIK - SKALECKÁ FACIE
SKALEC QUARTZIZES - ORDOVICIAN - SKALECKÁ FACIE
PRACHOVITO-PÍSČITÉ BŘIDLICE - ŠÁRECKÉ VRSTVY
SILTY-SANDY SHALES - ŠÁRKA STRATA
TEKTONICKÁ LINIE, PORUCHOVÁ ZÓNA
TECTONIC LINE - WEAKNESS ZONE

Obr. 2 Pohled na ražbu při vertikálním členění výrubu
Fig. 2 Excavation at the vertical sequencing

Obr. 3 Přehledný inženýrskogeologický profil trasy metra IVC1 (úsek km 15,0 – 15,65)
Fig. 3 Diagrammatic engineering-geological profile of the IVC1 metro line (section km 15.0 – 15.65)
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INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ POMĚRY

Inženýrskogeologické poměry a geotechnické podmínky v dané lokalitě jsou
značně komplikované a navíc se výrazně odlišují od podmínek v ostatních čás-
tech Prahy, v nichž se dosud tunely metra a dopravní tunely stavěly. Stanice je
vyražena v ordovických horninách, ve skalecké facii dobrotivského souvrství
(skalecké křemence – geotechnický typ SK, laminované břidlice – geotechnický
typ LB) těsně pod rozhraním se silně zvodnělými křídovými pískovci (geotech-
nický typ KCP). Přehledný inženýrskogeologický profil trasou metra IV.C1 je zná-
zorněn na obr. 3.
Horninové prostředí se vyznačuje složitou geologickou stavbou, mimořádnou
nehomogenitou horninového prostředí a velkou heterogenitou geotechnických
vlastností (pevnost, deformační vlastnosti, smyková pevnost na diskontinuitách,
stabilita, zvodnění, propustnost). Mimořádně nepříznivou skutečností je inten-
zivní fosilní předkřídové zvětrání facie skaleckých křemenců s vložkami jílových
břidlic do hloubky 8–10 m, a to v oblasti horní klenby tunelového výrubu.  
Intenzivním fosilním zvětráním jsou postiženy zejména vrstvy skaleckých kře-
menců (gt typ SK), které obsahují rytmicky se opakující vložky břidlic o moc-
nosti 20–200 mm rozložených na jíl pevné konzistence a které vytvářejí při
mocnosti větší než 50–100 mm nebezpečné predisponované smykové plochy
(v gt typu SKZ, SKN). Naopak partie laminovaných břidlic (gt typ LB) mají výraz-
ně příznivější geotechnické vlastnosti, neboť jsou do menší hloubky a méně
intenzivně porušeny účinky fosilního zvětrávání. Partie geotechnického typu LB
při sklonu vrstev 70 +- 5° vytvářejí při tunelování příznivé subvertikální „zpev-
ňující pilíře“ v horninovém masivu.
Příznivou skutečností je existence 10–12 m mocného subhorizontálního sou-
vrství cenomanských kvádrových pískovců (gt typ KCP), které v nadloží výrubu
stanice vytvářejí de facto rigidní nosný element,  a tak příznivě ovlivňují vývoj
deformací nad tunelovým výrubem a na povrchu terénu. Naopak nepříznivou
okolností je silné zvodnění masivu kvádrových pískovců – jedná se o prostředí
s velkou  puklinovou propustností a hydrostatickým tlakem vůči stropu výrubu
0,1–0,15 MPa.
Důležitým prvkem horninového masivu je gt typ KCJ – jedná se o subhorizon-
tální bazální křídové sedimenty charakteru zemin (jíl se štěrkem, písek se štěr-
kem). Jejich mocnost činí pouze 0,5–1,5 m (výjimečně až 2,5 m), ale jedná se
o nejslabší prvek horninového masivu. Místní poměry jsou znázorněny na
obrázcích 3 a 4.
Při ražbě dvoukolejných tunelů, průzkumné štoly, eskalátorových tunelů a výta-
hové šachty se dílčí iniciální přítoky na přídi výrubu pohybovaly v rozpětí 1–5 l/s
a celkové přítoky vody z těchto výrubů v rozpětí 15 – 30 l/s. Před započetím ražby
vlastní stanice se podařilo čerpáním vody z výše uvedených objektů výrazně sní-
žit hladinu podzemní vody v nadloží stanice, a tím snížit hydrostatický tlak pod-
zemní vody, a proto přítoky vody do dílčích výrubů při ražbě stanice byly již
výrazně menší. Nejprve při ražbě levého bočního výrubu činily 1–5 l/s, ale při
ražbě dalších dílčích výrubů stanice již byly přítoky vody malé (< 0,5 l/s).
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and SKN gt type). On the contrary, the geotechnical properties of the parts
of the laminated shales (gt type LB) are much more favourable as they are
deteriorated by the fossil weathering to lower depth and less intensively.
The parts of the geotechnical type LB create sub-vertical “pillar supports”
in the rock mass favourable for the excavation process if the dip of the lay-
ers is 70 +- 5°.
The existence of a 10 – 12 m thick sub-horizontal series of strata of the Ceno-
many quartzites (gt type KCP) is favourable. Those strata create de facto a rigid
load-bearing element above the station excavation. It affects the development
of deformations above the opening and at the surface level favourably. Con-
versely, the heavy saturation of the thick-bedded sandstone is an unfavourable
condition. This environment features a high level of fissure-type permeability
and hydrostatic head of 0.1 – 0.15 MPa at the excavation crown level. 
An important element of the rock mass is the gt type KCJ, sub-horizontal
basal Cretaceous sediments having a character of soils (clay with gravel,
sand with gravel). They are 0.5 – 1.5 m thick only (exceptionally up to 2.5 m),
but they are the weakest element of the rock mass. Local conditions are
shown in Fig. 3 and 4.
Partial initial inflows at the heading faces during the excavation of the dou-
ble-track tunnels, exploration gallery, escalator tunnels and lift shaft varied
between 1 – 5 litre/s, and aggregated inflows from those faces between 15 –
30 litre/s. The water table existing above the station crown was lowered suc-
cessfully by pumping water from the above-mentioned structures. This
action lowered the hydrostatic head significantly. As a result the water
inflows to the partial heading faces during the station excavation were much
lower. At the beginning, during the excavation of the left sidewall drift, the
inflow amounted to 1 – 5 litre/s, but the following partial excavations expe-
rienced low water inflows (< 0.5 litre/s).

GEOMONITORING

An inseparable part of the NATM technique of construction of mined under-
ground structures, which takes the advantage of the interplay between the
rock mass and primary lining, is a set of measurements and monitoring of
the stress-strain behaviour of this combined load-bearing system.
The aim of the set of measurements and the comprehensive geomonitoring,
which was applied during the excavation, was gathering data allowing eco-
nomic and safe excavation of the cavern, assessment of its stability and
impact on surrounding surface structures and utilities. Design assumptions
were also continually confronted with the reality. The technological proce-
dure for the excavation and particular design of the primary lining were also
modified on the basis of the geomonitoring results. 

The following measurements and monitoring results were used for the
above-mentioned purpose:
- continual geological and geotechnical monitoring of quality of the rock at

the excavation face; determination of the NATM technological classes
- convergence measurement for the monitoring of the primary lining stability 
- extensometer measurements for monitoring of the rock mass deformations
- measurements of the loading on the primary lining by the rock pressure

laminované břidlice - ordovik
laminated shales - Ordovician
Skalecké křemence – ordovik
Skalec quartizites - Ordovician

zóna silného zvětrání (W4 - W5)
heavy weathering zone (W4 - W5)
zóna navětrání (W2 - W3)
slight weathering zone (W4 - W5)
extenzometry ve vrtech
borehole extensometers
konvergenční body
convergence points
snímače hydrostatického tlaku
hydrostatic pressure transducers

GEOTECHNICKÉ TYPY HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ 
GEOTECHNICAL TYPES OF THE ROCK ENVIRONMENT

v.n.m. 
a.s.l.
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PORUŠENÍ HORNINOVÉHO MASIVU ÚČINKY ZVĚTRÁNÍ
(snížená pevnost, intenzivní rozpukání, snížená
smyková pevnost a nepříznivé stabilitní chování) 

DETERIORATION OF THE ROCK MASS DUE TO WEATHERING
(reduced strength, intensive fracturing, reduced shear strength,
and unfavourable stability behaviour)

Obr. 4 Příčný inženýrskogeologický profil v místě stanice
Fig. 4 Engineering-geological profile of the station
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GEOMONITORING

Nedílnou součástí technologie výstavby ražených podzemních objektů meto-
dou NRTM, která využívá spolupůsobení horninového masivu s primárním
ostěním, je soubor měření a sledování přetvárného a napjatostního chování
celého tohoto nosného systému.
Cílem souboru měření a sledování komplexního geomonitoringu, který byl při
ražbě aplikován, bylo tedy získání podkladů, které umožnily ekonomické a při-
tom bezpečné vyražení kaverny, posouzení její stability a jejího vlivu na okolní
povrchovou zástavbu a inženýrské sítě. Rovněž byly průběžně ověřovány před-
poklady projektu se skutečností. Na základě výsledků geomonitoringu byl upra-
vován technologický postup ražeb a konkrétní provedení primárního ostění.

Pro tento účel byla použita následující měření a sledování:
- průběžné geologické a geotechnické sledování kvality horniny na čele výrubu

se zatřiďováním do technologických tříd NRTM;
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- measurements of the hydrostatic pressure on the secondary lining
- seismic and acoustic measurements for the monitoring of the effects of blasting
- geodetic monitoring of the ground surface and surface structures settlement
- monitoring of tilting of buildings (surface inclinometry)
- visual monitoring of the condition of buildings; checking of discal crackmeters
- hydrogeological monitoring of the water table in neighbouring wells and

observation boreholes 
- measurement of ground water inflows to the opening during the excavation

The measurement elements were arrayed in 2 complex cross sections - sta-
tions (see Fig. 4). The complex stations were 60m apart. Additional stations
were established in the underground for convergence measurements only.
Those convergence stations were 10m apart, and each consisted of 13 targets.
An example of the assessment of the rock mass response to the excavation is
shown in Fig. 5 (settlement measured by multi-level extensometers in vertical
boreholes). Fig. 6 shows a comparison of the anticipated and actual time-set-
tlement curves relating to the surface settlement (the Loss of Ground method).
The results of the convergence measurements are shown in Fig. 7 and 8.
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Obr. 5 Časový průběh sedání kotev ve víceúrovňovém extenzometrickém vrtu
Fig. 5 Time history of subsidence of anchors in a multi-level extensometer borehole

Datum měření
measurement date

Gaussova křivka - prognóza celkového sedání
Gaussian curve - total settlement prognosis
Gaussova křivka - skutečné čelkové sedání
Gaussian curve - actual total settlement
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Obr. 6 Srovnání skutečného a předpovězeného průběhu poklesů povrchu terénu v místě komplexního monitorovacího profilu
Fig. 6 Comparison of actual and anticipated settlement of the surface at the complex monitoring profile
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- konvergenční měření ke sledování deformací a stability primárního ostění;
- extenzometrická měření ke sledování deformací horninového prostředí;
- měření zatížení primární obezdívky horninovým tlakem;
- měření hydrostatického tlaku na sekundární obezdívku;
- seismická a akustická měření ke sledování účinků trhacích prací;
- geodetické sledování deformací povrchu terénu i objektů povrchové zástavby;
- sledování náklonů objektů nadzemní zástavby (povrchová inklinometrie);
- vizuální sledování stavu objektů zástavby s kontrolou osazených terčových

měřidel trhlin;
- hydrogeologické sledování hladiny podzemní vody v okolních studních a pozo-

rovacích vrtech;
- měření přítoků podzemní vody do výrubu při ražbě.

Měřicí prvky byly uspořádány do 2 komplexních příčných profilů způsobem,
který je zřejmý z obr. 4. Komplexní profily byly od sebe vzdáleny 60 m a byly
doplněny profily v podzemí, ve kterých bylo pouze konvergenční měření. Tyto
konvergenční profily byly od sebe vzdáleny 10 m a v každém bylo 13 bodů.
Příklad vyhodnocení reakce horninového masivu na ražbu je na obr. 5, kde jsou
znázorněna sedání měřená víceúrovňovými extenzometry ve svislých vrtech.
Na obr. 6 je znázorněno porovnání předpokládaného a skutečného průběhu
poklesu povrchu terénu za použití metody Loss of Ground. Na obrázcích 7 a 8
jsou znázorněny výsledky konvergenčního měření.
Maximální naměřené hodnoty posunů konvergenčních bodů dosahovaly hod-
not cca 50–60 mm. Přibližně do jednoho měsíce po průchodu jednotlivých díl-
čích výrubů docházelo k ustálení deformací. K největšímu nárůstu deformací,
prakticky o 100 % i více, docházelo při dobírce dna pro spodní klenbu. Po uza-
vření spodní klenby se deformace ustálily do jednoho týdne až deseti dnů.
Z grafu celkových sedání, zjišťovaných v extenzometrických vrtech v jednotlivých
sledovaných úrovních včetně terénu, jsou patrné jak mírné nadzdvižení prostředí
v předpolí postupujícího výrubu kaverny, tak i pozvolné poklesy, přibližně shod-
né ve všech úrovních při průchodu obou bočních výrubů. Teprve při průchodu
středního staničního výrubu docházelo k diferenciaci vertikálních deformací na
nejnižší sledované úrovni. Z toho bylo možné usuzovat na velikost a hranici zvý-
šených deformací a na koncentraci vyšších tlakových napětí v hornině.
Extenzometr, umístěný v ose stanice, vykázal na nejnižší sledované úrovni
v hloubce 21 m (cca 1 m nad výrubem) celkový pokles o 105 mm. Z výsledků
extenzometrického měření lze rovněž usuzovat na pozitivní úlohu existence
souvrství kvádrových pískovců v nadloží staniční kaverny a jeho tlumicího účin-
ku vůči indukovaným deformacím na povrch terénu a nadzemní zástavbu.
Srovnáním naměřených deformací v extenzometrických vrtech s výsledky kon-
vergenčního měření v komplexních profilech lze usuzovat i na velikost tzv. před-
konvergence. Ta v tomto případě dosahovala až 50 %. S ohledem na stavební
práce na povrchu terénu v místě extenzometru nebylo bohužel možno sledovat
vyvolané deformace až do jejich konečného ustálení.
Z celkových sedání na povrchu terénu, které dosáhly maximálně 75 mm, při
sklonu poklesové kotliny 1 : 330, lze 40 % přisoudit vlivu ražby obou bočních
výrubů, 35 % postupu středního staničního výrubu a zbývajících 25 % dobírce
dna pro spodní klenbu.
Pro operativní práci se změřenými daty byl vytvořen speciální programový sou-
bor pro centrální evidenci všech dat. Byla prováděna správa databází ze všech
měření a komplexní vyhodnocování výsledků měření s on-line výstupy pro
investora, zhotovitele stavby a projektanta. V případě dosažení některého z pře-
dem stanovených varovných stavů byli všichni účastníci výstavby okamžitě
informováni a byla přijímána předem připravená opatření. Schéma databáze
a toku dat je na obrázku 9.
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The maximum measured values of the displacement of convergence points
amounted to about 50 – 60 mm. The deformations settled approximately one
month after the individual headings passed the relevant station. The highest
increase in the deformations, virtually by 100% or more, was measured at
the invert excavation. The deformations settled within a week or ten days
after the completion of lining by casting the invert. 
The chart of the total settlement measured in extensomentre boreholes at
particular monitored levels (including the surface level) shows both a mod-
erate heave of the environment at the front zone ahead of the progressing
cavern excavation and gradual subsidence (approximately identical at all
levels during the passage of the two sidewall drifts). It was during the pas-
sage of the central station section that a differentiation of the vertical dis-
placements occurred at the lowest monitored level. Based on this fact,
deduction of the magnitude and limits of the increased deformations could
me made and a concentration of higher compression stresses could be
recognised. 
The extensometer installed on the station centreline showed a total subsi-
dence of 105mm at the lowest monitored level at a depth of 21m (about 1m
above the excavation crown). It can also be guessed on the basis of the
extensometer measurement results that the role of the series of strata of the
thick-bedded sandstones above the station cavern was positive and that it
reduced the effect of induced deformations on the ground surface and exist-
ing buildings. The magnitude of the so called pre-convergence can be
deduced by comparing the deformation measurements carried out in the
extensometer boreholes and convergence measurements taken at the com-
plex stations. In the given case the pre-convergence reached up to 50%.
Unfortunately, the monitoring of the deformations until the final settling was
impossible because of the construction activities taking place at surface
level, at the extensometer location. 
Out of the total settlements at the surface level (maximum 75 mm), at the
gradient of the settlement trough of 1 : 330, it is possible to allocate 40%
to the influence of the excavation of the two sidewall drifts, 35% to the
advancing central station excavation, and remaining 25% to the invert
excavation. 
Special software was developed for the operative work with the measured
data and central recording of the data. The databases from all measure-
ments were maintained and the measurement results interpreted compre-
hensively. Outputs were submitted to the client, contractor and designer.
All construction parties were informed immediately when any of the pre-
determined warning levels were reached, and in advance prepared mea-
sures were adopted. The scheme of the database and the data flow are
shown in Fig. 9.

MATHEMATICAL MODELLING OF THE ROCK RESPONSE TO
THE EXCAVATION

The mathematical modelling by means of the finite element method (FEM)
was one of methods used for the comprehensive geotechnical assessment of
the excavation procedure and proposal on the cavern lining design. 
With respect to the fact that most problems to be assessed by the mathe-
matical modelling methods had a typical three-dimensional character, the
possibility to use a simplified 2D model was excluded. For that reason spe-
cial software FEM Plaxis – Tunnel 3D allowing three-dimensional solution
was used. 
The comprehensive assessment contained verification of basic stress-strain
and shear parameters of the rock environment identified by the investiga-
tion, assessment of stability of the rock pillar at the end of the station and
stability and deformations of the rock mass around the station during the
excavation. 

The FEM calculation for the one-vault station was carried out before the
excavation beginning with the aim of confirming the basic design assump-
tions. The design assumed that both the bearing capacity of the temporary
pillars during the station excavation and permanent pillars at the station
beginning is sufficient and that the layer of sandstones above the station
will be capable of carrying its own weight and the weight of the overbur-
den. Another question the calculation looked an answer for was the degree
of stability of the quartzite and laminated shales strata forming the station
excavation roof. This question was crucial considering the dimensions of
the station. No back analysis was required in the course of the excavation.
The initial support was modified continually according to the measurement
results of the actual behaviour of the rock during the excavation.

The calculation was divided to four steps:
- assessment of the stability of the pillar at the beginning of the cavern;

assessment of the deformational response of the sandstone layer above
the cavern for various stress-strain properties of the sandstones

- assessment of stability of the neighbourhood of the station top heading -
mainly in quartzites 

assessment of stability of the neighbourhood of the station top heading -
mainly in laminated shales (see Fig. 10)

- Vertical displacement at the face of the sidewall drifts are shown in Fig. 12
and vertical displacements for the entire station excavation in Fig. 13.

Obr. 7 Vektory deformace ostění vyhodnoceny z konvergenčního měření
Fig. 7 Lining deformation vectors determined on the basis of the conver-
gence measurement
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MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ REAKCE HORNINOVÉHO
MASIVU NA RAŽBU

Matematické modelování s pomocí metody konečných prvků (MKP) bylo jed-
nou z metod, jejichž prostřednictvím se provedly komplexní geotechnické
posouzení postupu ražeb a návrh způsobu provedení ostění kaverny.
Vzhledem k tomu, že většina úloh zadaných k posouzení prostřednictvím mate-
matického modelování měla typicky třídimenzionální charakter, byla pro tento
účel vyloučena možnost použití zjednodušeného modelu ve 2D. Byl proto pou-
žit speciální software MKP Plaxis - Tunnel 3D umožňující prostorové řešení.
Komplexní posouzení se týkalo ověření základních deformačních a smykových
parametrů horninového prostředí zjištěných průzkumem, posouzení stability
horninového pilíře v ústí stanice a stability a deformačních projevů horninové-
ho masivu v okolí stanice v průběhu ražby.
Výpočet MKP jednolodní stanice byl proveden ještě před započetím ražeb za úče-
lem potvrzení základních předpokladů projektu. Ten předpokládal, že jak dočasné
pilíře při ražbě stanice, tak i trvalé pilíře v ústí stanice mají dostatečnou únosnost
a že vrstva pískovců nad stanicí bude mít schopnost přenést vlastní tíhu i tíhu
nadloží. Další otázkou, na kterou výpočet hledal odpověď, byla míra stability vrs-
tev křemenců a laminovaných břidlic tvořících bezprostřední strop stanice. S ohle-
dem na velké rozměry stanice byla tato otázka naprosto klíčová. Zpětná analýza
během ražeb již nebyla vyžadována, vyztužení primárního ostění se upravovalo
především podle výsledků měření skutečného chování masivu během ražeb.
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The following conclusions were drawn from the above studies:
- The stability of the pillar between the running tunnels at the beginning

of the station is sufficient. The pillar would have to be reinforced by
anchoring installed from both running tunnels within a length of 25m from
the beginning of the station if the horizontal displacement of the conver-
gence points during the excavation exceeded 35mm.

- Sandstones above the station satisfied the loading required for all calcu-
lated cases.

- The roof on the immediate contact with the station, both for the excavation
in quartzites and laminated shales, manifested a tendency to create no arch
and, instead of that, to rest with its entire weight on the lining. Therefore
the designer had to take to consideration the fact that it will not be the rock
column found above the tunnel. In fact the liner will be loaded with the rock
block limited by inclined surfaces running through the tunnel sides, thus
the loading will be nearly twice as high as the loading by the weight of the
column above the tunnel contour. 

- The cavern lining can be laded on the other side eccentrically by rock
blocks weighing 50t or 1200t. 

It was stated that it would have been very risky to rely on the structural
strength of shotcrete shell. Based on the mathematical modelling, reinforc-
ing of the rock cover was designed by means of anchors. Surveying consul-
tant took all of the above modelling results into consideration in the formu-
lation of recommendations on modifications of the cavern excavation proce-
dures. 

Obr. 9 Schéma toku dat zjištěných monitoringem
Fig. 9 Data flow chart determined by the monitoring

Obr. 8 Časový průběh svislých deformací vyhodnocených z konvergenčního měření
Fig. 8 Time history of vertical deformations determined on the basis of the convergence measurement
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Výpočet byl rozdělen do čtyř kroků:
- posouzení stability pilíře v ústí kaverny a posouzení deformační odezvy vrstvy

pískovců v nadloží kaverny při různých deformačních vlastnostech pískovců;
- posouzení stability bezprostředního okolí stropu kaloty stanice – převážně

v křemencích;
- posouzení stability bezprostředního okolí stropu kaloty stanice – převážně

v laminovaných břidlicích (viz. obr. 10).
- svislé posuny na líci bočních výrubů jsou vyznačeny na obr. 12 a svislé posu-

ny pro celý výrub stanice na obr. 13.

Závěry vyplývající z těchto studií byly následující:
- stabilita pilíře mezi traťovými tunely v ústí stanice je vyhovující. Za předpo-

kladu, že by horizontální deformace konvergenčních bodů přesáhly během
ražby 35 mm, bylo doporučeno celý pilíř stáhnout kotvami z obou traťových
tunelů alespoň v délce 25 m od ústí stanice;

- pískovce nad stanicí vyhověly požadovanému zatížení pro všechny počítané případy;
- bezprostřední strop stanice při ražbě jak v křemencích, tak i v laminovaných

břidlicích projevoval v modelu tendenci nevytvářet klenbu nad tunelem, ale
namísto toho dolehnout plnou vahou na ostění. Projektant proto musel vzít
při návrhu ostění v úvahu skutečnost, že na ostění nedolehne pouze sloupec
horniny přímo nad tunelem, ale ve skutečnosti bude ostění zatíženo blokem
horniny omezeným šikmými plochami probíhajícími boky tunelu a zatížení
bude téměř dvojnásobné v porovnání s vahou sloupce nad obrysem tunelu;

- ostění kaverny může být na druhé straně excentricky zatěžováno bloky horniny
o tíze 50 t, resp. 1200 t.

Bylo konstatováno, že za této situace by bylo velmi riskantní spolehnout se
pouze na strukturní pevnost skořepiny ze stříkaného betonu. Na základě mate-
matického modelování bylo proto doporučeno zpevnit nadloží pomocí kotev.
Všechny tyto výsledky modelování vzal geotechnický konzultant v úvahu při
formulaci doporučení úprav postupu ražeb kaverny.
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LASER SCANNING OF THE ACTUAL CONDITION OF THE
PRIMARY LINING

Precise geodetic survey of the actual shape of the completed primary lining
of the one-vault station. was carried out after the cavern excavation. Cyrax
2500 laser scanner was used for this survey (see Fig. 14). The scanner allows
very quick and efficient collection of exact and comprehensive set of infor-
mation on the geometry of the underground structure in individual con-
struction phases. The overall length of the surveyed section was of 148m,
which is the length of the entire one-vault station.

The purpose of the precise survey of the actual condition was to identify
deviations of the actual condition of the primary lining from the design, or to
locate places requiring removal of concrete reaching beyond the line of the
designed primary lining. A map of deviations of the lining shape from the
designed profile was elaborated using special modules of the Atlas software.
The map is in a form of a flattened out surface of a tunnel ring (see Fig. 15).
The deviations in the primary lining surface shape from the design were
visualised by means of a colour range. Tunnel cross sections were drawn at
prescribed locations, again using colours to distinguish the deviations (see
Fig. 16).

CONCLUSION

The comprehensive application of geotechnical methods contributed sig-
nificantly to the success of the excavation of the large cavern for the one-
vault metro station Kobylisy in complex geotechnical conditions. The
geomechanical model of the geological environment allowed the defini-
tion of sensitive spots which the design could respond to timely and opti-
mally. The combination of the comprehensive geomonitoring and mathe-
matical modelling allowed, through the observation method, operative
and effective responses to the rock mass deformations while respecting

Obr. 14 Měřící souprava Cyrax 2500
Fig. 14 Cyrax 500 measurement set

Obr. 13 Podélný řez v ose stanice – svislé posuny
Fig. 13 Longitudinal section through the station centreline – vertical displacements

Obr. 10 Matematický model pro výpočet 3 D – MKP pro tunel převážně
v břidlicích
Fig. 10 Mathematical model for the 3D-FEM calculation – for the tunnel
mostly in shales

Obr. 11 Plastické oblasti v masivu
Fig. 11 Plastic regions in the massif
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LASEROVÉ SKENOVÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU PRIMÁRNÍ-
HO OSTĚNÍ

Po vyražení kaverny bylo provedeno přesné geodetické zaměření skutečného
tvaru dokončeného primárního ostění jednolodní stanice. Pro zaměření byl
použit laserový skener Cyrax 2500 (viz. obr. 14), který umožňuje velmi rychlé
a efektivní získání přesných a komplexních informací o geometrii podzemního
díla v jednotlivých etapách výstavby. Celková délka zaměřovaného úseku byla
148 m, tedy celá jednolodní stanice.
Přesné zaměření skutečného stavu mělo za cíl zjistit odchylky skutečného stavu
primárního ostění od projektu, případně určit místa vyžadující odstranění beto-
nů, přesahujících projektovaný profil primárního ostění. Pomocí speciálních
modulů softwaru Atlas pak byla vytvořena mapa odchylek tvaru ostění od pro-
jektovaného profilu jako rozvinutý povrch tunelového pásu viz obr. 15. Odchyl-
ky tvaru povrchu primárního ostění od projektu byly znázorněny pomocí barev-
né škály. V předepsaných místech byly vykresleny příčné profily tunelu, opět
s barevným zobrazením odchylek, viz. obr. 16.

ZÁVĚR

Komplexní aplikace geotechnických metod byla významným příspěvkem
k úspěšnému vyražení velkorozměrové kaverny jednolodní stanice metra Koby-
lisy ve složitých geotechnických  podmínkách. Geomechanický model geolo-
gického prostředí umožnil definovat citlivá místa, na která mohl projekt včas
optimálně reagovat. Kombinace komplexního geomonitoringu a matematické-
ho modelování umožnila prostřednictvím observační metody během ražby
operativně a efektivně reagovat na deformace horninového masivu a respekto-
vat ekonomické hledisko. Použití laserového skeneru pak umožnilo velmi přes-
né „popsání“ odchylek tvaru primárního ostění od projektu.
Lze bez nadsázky konstatovat, že v těsné spolupráci všech partnerů výstavby
(zhotovitel Metrostav, technický dozor stavby IDS, projektant Metroprojekt,
geomonitoring SG – Geotechnika) se podařilo úspěšně vyrazit a dokončit hru-
bou stavbu jednolodní stanice a okolních tunelů metra bez nežádoucích pro-
blémů a bez významného dotčení povrchové zástavby.
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economic aspects. The application of the laser scanner allowed very pre-
cise description of the deviations of the shape of the primary lining from
the design. 

It is possible to state without any exaggeration that the one-vault station and
neighbouring running tunnels were excavated and the fabric constructed
successfully without undesirable problems and without any significant
impact on the surface development. 

Obr. 16 Příčný profil stanice – odchylky skutečného
tvaru ostění od projektu
Fig. 16 Cross section of a station tunnel – deviations
of the actual shape of lining in comparison
with the designed one

Obr. 12 Svislé posuny na líci bočních výrubů
Fig. 12 Vertical displacements on the intrados
of the sidewall drifts

degree scale
of deviations

Stupnice odchylek

měřítko 1 : 200
scale 1 : 200

Obr. 15 Rozvinutá část zaměřeného ostění staničního tunelu
Fig. 15 Flattened part of a measured up station tunnel lining

šířka (m)
width (m)

Profil km 15.445
Profile km 15.445Staničení: 15.445 km

Chainage: 15.445 km

Měřítko stan.: 1:100
Chainage scale: 1:100
Měřítko výšek: 1:100
Elevation scale: 1:100
S. rovina: 247.50
Reference plane: 247.50

Min. odchylka: -109 mm
Min. deviation: -109 mm
Max. odchylka: 379 mm
Max. deviation: 379 mm
Střed. odchylka: 147 mm
Mean deviation: 147 mm

Stupnice odchylek:
Scale of deviations:
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