
4

26. ročník - č. 1/2017

ÚVOD

Tento článek volně navazuje na článek o stavbě „Bez ba -
riérové zpřístupnění stanice metra Anděl“ (dále jen stavba) [1].

Geotechnický monitoring tvořily především následující čin-
nosti: geotechnický sled ražeb, měření deformací ostění nově
budovaných konstrukcí, měření deformací provozované stanice
metra Anděl. Součástí monitoringu byla i pasportizace a repa-
sportizace sedmi budov na povrchu (v Bozděchově ulici), stoky
v nadloží ražených objektů, tunelů a větrací štoly stanice metra
Anděl a sledování jejich deformací během stavby. Dále byly
sledovány deformace nadloží ražených objektů a stanice metra
Anděl (extenzometry a nivelace povrchu v Bozděchově ulici).
Součástí monitoringu byla i kontrola zatížení stávajícího ostění
stanice a primárního ostění raženého díla tenzometry a tlakový-
mi snímači. Rovněž byly průběžně kontrolovány seismické
a akustické účinky trhacích prací na okolní zástavbu. Situace
stavby a sledované objekty jsou uvedeny na obr. 1.

Během stavby nebyly, díky součinnosti všech účastníků
výstavby, pozorovány žádné její neočekávané dopady (defor-
mační, seismické či akustické) na okolní zástavbu, provozova-
nou stanici metra Anděl nebo stoku v nadloží raženého díla.

POZNATKY Z GEOTECHNICKÉHO SLEDU RAŽEB

Ražba přístupové chodby a hloubení výtahové šachty probí-
haly ve složitých geologických poměrech, daných tektonicky
porušeným horninovým prostředím a přítomností zvodnělých
fluviálních sedimentů a navážek v nadloží.

Hloubení přístupové šachty započalo ve vrstvě antropogen-
ních sedimentů, charakteru balvanitých sutí s kusy cihlového
zdiva a bloky opuky. Tyto navážky dosahovaly mocnosti až
4 m a představují zbytky zdiva původní výstavby před demo-
licí při výstavbě stanice metra v 80. letech minulého století
(obr. 2 a 3).

INTRODUCTION

This paper freely follows the paper on the construction of
the „Step-free access for Anděl metro station” (hereinafter
referred to as the construction) [1].

The geotechnical monitoring comprised first of all the follo-
wing activities: the geotechnical observation of headings, mea-
surements of deformations of the linings of the newly built
structures, measurements of deformations of the operating
Anděl station. The condition survey and the condition resurvey
of seven surface buildings (in Bozděchova Street), the sewer in
the overburden of the mined structures, tunnels and the venti-
lation duct of Anděl metro station as well as the observation of
their deformations during the course of the construction works
were also parts of the monitoring. Further on, deformations of
the overburden of the mined structures and Anděl metro stati-
on were observed (extensometers, surveying of the terrain sur-
face in Bozděchova Street). Checking on the loads acting of
the existing lining of the station and the primary lining of the
mined working with strain gauges and pressure transducers
was also part of the monitoring. Seismic and acoustic effects of
blasting operations on buildings existing in the surroundings
were also continually checked. The project layout and the
observed structures are presented in Fig. 1. 

Thanks to the cooperation of all parties to the project, no
unexpected impacts (deformational, seismic or acoustic) of
the construction works on buildings in the vicinity, the ope-
rating Anděl metro station or the sewer in the overburden of
the mined working were observed during the works. 

KNOWLEDGE FROM GEOTECHNICAL OBSERVATION 
OF THE EXCAVATION

Driving of the access gallery and sinking of the lift shaft
proceeded in complicated geological conditions given by the
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ABSTRAKT

Článek seznamuje čtenáře s některými zkušenostmi z provádění geotechnického monitoringu stavby „Bezbariérové zpřístupnění stani-
ce metra Anděl“. Ražby byly zajímavé především díky tomu, že nově ražená přístupová chodba k výtahové šachtě byla vedena těsně nad
provozovanými staničními tunely v kontaktu s jejich ostěním. Proto byly deformace ostění staničních tunelů intenzivně geodeticky sle-
dovány. Dále jsou rekapitulovány zkušenosti z geotechnického sledování ražeb, kdy zajímavostí bylo zastižení původního montovaného
ostění stanice ve výrubu přístupové štoly. Rovněž jsou shrnuty poznatky z měření deformací nadloží ražených částí stavby, povrchu
a zástavby. 

ABSTRACT

The paper acquaints the readers with some pieces of experience from the execution of the geotechnical monitoring of the project “Step-
free access for Anděl metro station”. The underground excavation operations were interesting first of all thanks to the fact that the newly
driven access gallery to the lift shaft was led just above the operating station tunnels, at contact with their linings. This is why the defor-
mations of the lining of the station tunnels were so intensely monitored by surveying. Further on, the experience from the geotechnical
observation of the excavation is recapitulated. It was interesting that the original segmental lining of the station was encountered in the
excavation of the access gallery. In addition, findings from the measurement of deformations of the overburden of the mined parts of the
construction, the surface and buildings are summarised in the paper. 
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Pod vrstvou navážky byly zastiženy fluviální sedimenty
maninské údolní terasy pleistocenního stáří. Jedná se o říční
sedimenty řeky Vltavy charakteru hrubozrnných písků, písků se
štěrkem a písčitých štěrků s valouny o velikosti až 20 cm.
Sedimenty jsou vysoce propustné a silně zvodnělé. Hladina
podzemní vody byla zastižena v hloubce 10 m a je vázána na
kolektor fluviálních sedimentů. Přítoky podzemní vody do sta-
vební jámy byly částečně odcloněny pilotovou stěnou, přesto
však bylo nezbytné průběžně vodu odčerpávat. Přítoky pod-
zemní vody do šachty při jejím hloubení byly odhadnuty v řádu
jednotek l/s. Fluviální sedimenty nasedají přímo na skalní pod-
loží a jejich mocnost dosahuje v místě šachty až 11 m (obr. 4). 

Po odtěžení štěrků bylo v hloubce 15 m zastiženo skalní podlo-
ží, které je tvořeno břidlicemi libeňského souvrství ordovického
stáří. Libeňské břidlice jsou jílovito-prachovité, černo šedé, slíd-
naté, tence deskovitě vrstevnaté a lokálně tektonicky porušené.

Na povrchu skalního podloží byla zjištěna jen cca 20 cm
mocná vrstva silně až zcela zvětralých břidlic, rozpadlých na
drobné střípky stmelené jílovitou zvětralinou. V hloubce 15,2–
18,0 m pod povrchem byla zastižena břidlice velmi až mírně
zvětralá, většinou tence deskovitě rozpadavá s lokálními reza-
tými povlaky oxidů železa Fe. Lze konstatovat, že polohy velmi
a mírně zvětralých břidlic dosahují celkově malých mocností
a s přibývající hloubkou rychle stoupá pevnost horninového
masivu. Od hloubky 18 m k bázi výtahové šachty v hloubce
31 m byla hornina zdravá a vzhledem k rozměrům šachty
dostupnou/použitelnou mechanizací již obtížně rozpojitelná.
Pevnost zdravých hornin spadá většinou do třídy R4 až R3. 

tectonically faulted rock envi-
ronment and the presence of
water-bearing fluvial sedi-
ments and man-made ground
in the overburden.

The sinking of the access
shaft started in a layer of anth-
ropogenic sediments with the
character of bouldery rubble
containing pieces of brick
walls and cretaceous marl
blocks. This man-made ground
thickness reached up to 4m. It
represents remains of the
masonry of the original buil-
dings before the demolition
carried out during the course of
the construction of the metro

station in the 1980s (see Fig. 2 and 3). 
Fluvial sediments of the Pleistocene age Maniny flood-

plane terrace were encountered under the made-ground
layer. They are river sediments of the Vltava River with the
character of coarse-grained sand, sand with gravel and
sandy gravel containing up to 20cm boulders. The sedi-
ments are highly permeable and heavily water-bearing. The
water table was encountered at the depth of 10m; it is bound
to an aquifer of fluvial sediments. Groundwater inflows into
the construction pit were partially screened by a pile wall.
Nevertheless, it was continually necessary to extract water.
The inflows of groundwater into the shaft during the exca-
vation were assessed in the order of units of L/s. The fluvi-
al sediments are seated directly on the bedrock and their
thickness in the location of the shaft reaches up to 11m (see
Fig. 4). 

After the completion of the excavation of gravel, the bed-
rock was encountered at the depth of 15m. It is formed by the
Libeň Formation shale of the Ordovician age. The Libeň sha-
les are clayey-silty, black-grey, micaceous, thinly tabularly
jointed and locally tectonically faulted. 

An only ca 20cm thick layer of heavily to completely weat-
hered shale, disintegrated into small shards and containing
clayey products of weathering was identified on the bedrock
surface. At the depth of 15.2–18.0m under the surface, very
to moderately weathered shale, mostly thinly tabularly join-
ted, with local rusty iron (Fe) oxide coating was encountered.
It is possible to state that the layers of very to moderately
weathered shales reach generally small thickness and the
rock strength rapidly grows with the increasing depth. From
the depth of 18m down to the base of the lift shaft at the depth
of 31m the rock was fresh and, with respect to the shaft
dimensions, already difficult to disintegrate with availab-
le/usable mechanical equipment. The strength of fresh rock is
mostly categorised as R4 to R3. 

The access gallery was subsequently excavated to the side
from the shaft bottom. It was ended by opposite-heading
excavation stubs. The excavation profile of the access galle-
ry was divided for the purpose of the excavation into top hea-
ding and bottom. The top heading excavation was carried out
using blasting operations and the bottom excavation was
completed only mechanically using an impact breaker. 

The top heading excavation proceeded throughout the gal-
lery length through relatively monotonous rock environ-
ment formed by fresh, tectonically faulted Libeň shale. The

Obr. 1 Situace stavby a sledované objekty, zeleně zástavba, tyrkysově stoka v Bozděchově ulici, žlutě stanice metra
Anděl a obchozí vzduchotechnická štola
Fig. 1 Construction layout plan and the monitored structures; colour marking of existing buildings green, the sewer
in Bozděchova Street turquoise, Anděl metro station and the bypassing ventilation gallery yellow

METROPROJEKT Praha a.s.,  GEOtest, a. s.

Obr. 2 Zdivo základů staré zástavby zastižené při hloubení šachty
Fig. 2 Masonry of foundations of old buildings encountered during the shaft
sinking work 
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Ze dna vyhloubené šachty pak byla do boku vyražena přístu-
pová chodba zakončená protilehlými rozrážkami. Profil výrubu
přístupové chodby byl pro ražbu rozdělen na kalotu a dno.
Profil kaloty byl ražen za použití trhacích prací a dobírka dna
už jen strojně impaktorem. 

Vlastní ražba kaloty probíhala v celé délce v poměrně mono-
tónním horninovém prostředí zdravých tektonicky porušených
libeňských břidlic. Vrstevnatost břidlic byla převážně deskovi-
tá až lavicovitá. Lokálně byla hornina až téměř masivní stavby
s nezřetelnou vrstevnatostí. Horniny z masivních poloh mají
většinou lasturnatý lom a nezřetelnou texturu. Významným
znakem libeňských břidlic jsou hojné tektonické ohlazy s hori-
zontálním rýhováním a mezivrstevními skluzy s podrceným
kalcitem. Pukliny jsou obvykle uzavřené nebo vyplněné kře-
mennou a kalcitovou výplní až 50 mm mocnou. V některých
úsecích bylo pozorováno zvrásnění břidlic. Převládající směr
vrstevnatosti je JZ-SV převážně se sklonem k SZ. 

Horninový masiv byl v celém rozsahu ražby prostoupen
několika systémy puklin, většinou kolmými na vrstevnatost.
Zejména v přístropí kaloty přispěly systémy puklin a nepřízni-
vá orientace vrstevnatosti k tvorbě menších nadvýlomů a opadů
horninových úlomků a bloků z čelby.

V průběhu ražby bylo zastiženo několik poruchových zón,
některé z nich byly predikovány na základě geotechnického
průzkumu [2]. V místech poruchových zón byla břidlice lokálně

bedding of the shales was mostly platy to tabular. Locally
the rock structure was nearly massive with indistinct bed-
ding. The rock from massive layers displays mostly con-
choidal fracture and indistinct texture. A significant feature
of the Libeň shale lies in numerous tectonic sklickensides
with horizontal striations and interlayer slips with crushed
calcite. Fissures are usually closed or filled with quartz and
calcite filling, with the thickness up to 50mm. Folding of
the shale was observed in some sections. The prevailing
bedding trend is SW-NE, mostly with the NW dip. 

The rock massif was pervaded in the whole extent of the
excavation by several systems of cracks, mostly perpendicu-
lar to the bedding planes. In particular at the roof of the top
heading, the systems of cracks and the unfavourable orienta-
tion of bedding contributed to the development of smaller
overbreaks and falling of rock fragments and blocks from the
excavation face. 

Several weakness zones were encountered during the
excavation, some of which were predicted on the basis of the
geological survey [2]. In some locations of the weakness
zones patches or areas of the shale were crushed to small
fragments, the rock mass was pervaded with a dense network
of discontinuities and numerous slickensides indicating high
friction pressures were identified on joint planes. The weak-
ness zones in this case represented the risk of excavation
instability and the possibility of increased groundwater
inflows. Groundwater was bound to the detected weakness
zones, but the rates of the inflow to the excavation face were
minimal, in the orders of tenths of L/s. The most extensive
weakness zone was encountered, as predicted, in the close
vicinity of the overburden of the existing metro station. Its

Obr. 3 Hloubení šachty ve štěrcích údolní terasy Vltavy
Fig. 3 Sinking the shaft through gravel of the Vltava River flood-plain 
terrace 

Obr. 5 Orientace odlučných ploch horninového masivu libeňských břidlic
Fig. 5 Orientation of joint planes in the Libeň Shale rock massif 

Obr. 4 Kontakt fluviálních terasových sedimentů se skalním podložím
Fig. 4 The contact of fluvial terrace sediments with bedrock 
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nebo plošně podrcená na drobné úlomky, horninový masiv byl
prostoupen hustou sítí diskontinuit a na odlučných plochách
byly četné tektonické ohlazy indikující vysoké třecí tlaky.
Poruchové zóny zde představovaly riziko nestability výrubu
a možných zvýšených přítoků podzemní vody. Na zjištěné poru-
chové zóny byla vázána podzemní voda, ale pouze jen s mini-
málními přítoky vody na čelbu v řádech desetin l/s.
Nejrozsáhlejší poruchová zóna byla podle předpokladu zastiže-
na v těsné blízkosti nadloží stávající stanice metra a dosahovala
nepravé mocnosti v horizontální rovině cca 15 m (obr. 5, 6 a 7).

Celkově byly čelby jednotlivých záběrů stabilní a docházelo
pouze k drobným opadům uvolněných horninových bloků
a nadvýlomům. Výška skalního nadloží nad raženou štolou se
pohybovala v rozmezí 7–10 m. Z hlediska geotechnického hod-
nocení ražby byla přístupová chodba ražena v technologických
třídách NRTM 4, 5a a 5b.

fake thickness on a horizontal plane reached ca 15m (see
Figures 5, 6 and 7). 

In general, the faces of individual excavation rounds were
stable and only minor falling of loosened rock blocks and
overbreaks occurred. The height of the bedrock over the
mined gallery varied between 7–10m. From the geotechnical
assessment point of view, the gallery was driven through the
NATM excavation support classes 4, 5a and 5b. 

During the course of the excavation, the rates of the initia-
tion groundwater inflows to the excavation face were mini-
mal. There were only small springs of groundwater from
weakness zones and cracks in the rock massif. 

One of the outputs of the geotechnical observation of the
excavation was the longitudinal geotechnical section a detail
of which (the section of the transfer gallery above Anděl
metro station) is presented in Fig. 8. 

Obr. 6 Lavicovité až masivní polohy břidlice
Fig. 6 Tabular to massive shale beds

Obr. 8 Výřez podélného geotechnického řezu přestupní chodbou – úsek nad stanicí
Fig. 8 Cutout from the longitudinal geotechnical section through the transfer gallery – the section above the station 

Obr. 7 Tektonické ohlazy na plochách odlučnosti na čelbě
Fig. 7 Tectonic slickensides on joint planes at the excavation face 

hloubka pod terénem 23 m 
depth under terrain of 23m

stávající stanice metra Anděl 
existing Anděl station

souvrství libeňské
Libeň formation

povrch skalního podloží
bedrock surface
hladina podzemní vody 
water table
výron podzemní vody 
groundwater spring
předpokládaná báze navážek
assumed man-made ground base
orientace a úklon vrstevnatosti
bedding trend and dip

paleozoikum, ordovik, libeňské souvrství 
Palaeozoic Ordovician Libeň Formation 

břidlice jílovito-prachovitá, zcela zvětralá R6–R5
clayey-silty shale, completely weathered R6–R5
břidlice jílovito-prachovitá, velmi zvětralá R5
clayey-silty shale, highly weathered R5
břidlice jílovito-prachovitá, mírně zvětralá R4 
clayey-silty shale, moderately weathered R4
břidlice jílovito-prachovitá, zdravá, R3–R4 
clayey-silty shale, fresh, R3–R4
tektonické pásmo fault zone

VYSVĚTLIVKY KE GEOTECHNICKÉMU ŘEZU
EXPLANATIONS TO GEOTECHNICAL SECTION

antropogén  anthropogenic
navážky man-made ground

kvartér – pleistocén (terasa Vltavy – maninská)
Quaternary – Pleistocene (Maniny Vltava terrace)

fluviální sedimenty – štěrk písčitý, hrubozrnný
fluvial sediments – coarse grained gravel-sand

stávající obchozí vzduchotechnická štola stanice
metra Anděl Anděl metro station 

- existing bypassing ventilation gallery 

zvětralé břidlice
weathered shale

zdravé souvrství libeňské fresh Libeň formation

osa PST
right-hand 

station 
tunnel axis

eluvium rozložené 
souvrství libeňské

Libeň Formation 
decomposed eluvium

silně zvětralé až mírně zvětralé souvrství libeňské
heavily weathered to medium weathered Libeň Formation

osa levé koleje
left-hand track axis

osa LST
left-hand
station 
tunnel axis

osa SST
central station

tunnel axis

osa 
pravé koleje
right-hand
track axis
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V průběhu ražby byly iniciační přítoky podzemní vody na čelbu
jen minimální, a jednalo se jen o drobné výrony podzemní vody
z poruchových zón a puklin horninového masivu.

Jedním z výstupů geotechnického sledu ražeb byl podélný geo-
technický řez, jehož detail (úsek přestupní chodby nad stanicí
metra Anděl) je uveden na obr. 8.

Zajímavostí je, že razící práce probíhaly v přímém nadloží tra-
ťového tunelu a stanice metra za plného provozu. V kritických
místech nad stanicí byl proto redukován objem použitých trhavin
a trhací práce byly orientovány do vrchní poloviny kaloty. Trhací
práce byly v prostoru nad stanicí časově směřovány mimo
dopravní špičku, aby bylo ovlivnění cestujících co nejmenší. Před
několika prvními odpaly bylo hlídkou zhotovitele na nástupišti
výstražně voláno „Pálíme!“, ale posléze od toho bylo upuštěno,
neboť u části cestujících tím byla vyvolána panika.

V blízkosti stanice byly v profilu výrubu kaloty zastiženy svor-
níky z historické doby výstavby stanice Anděl a v počvě monto-
vané ostění stanice, obr. 9–11.

Za zmínku stojí také mimořádná událost, která se udála během
výstavby stanice metra Anděl v roce 1980. Jednalo se o nadvýlom
s propagací do sklepních prostor domu Stroupežnického 493 [2],
ke kterému došlo při ražbě středního staničního tunelu (nadvýlom
byl lokalizován asi 50 m od průniku nově ražené přístupové štoly
do stanice metra Anděl). Při otevření výrubu nastal podél tekto-
nické poruchy se střípkovitou výplní výval horninového materiá-
lu na celou výšku skalního nadloží (asi 13 m) do výrubu s násled-
nou (během cca 24 hodin) propagací do zvodnělých nadložních
písků a štěrků a sklepních prostor domu. Mezi tehdejšími účastní-
ky výstavby se traduje historka, že jedna z obyvatelek domu pro-
pad objevila jdouce do své sklepní kóje pro uhlí nebo brambory
(zde se svědectví rozcházejí) a ke svému překvapení zjistila, že
nemá ani uhlí (případně brambory), ani sklepní kóji. Schematický
podélný řez touto mimořádnou událostí je uveden na obr. 12.

SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ OSTĚNÍ STANIČNÍCH TUNELŮ
A PŘÍSTUPOVÉ ŠTOLY

Deformace ostění tunelů stanice metra Anděl byly geodeticky
sledovány ve třech profilech v každém z tunelů. Během ražeb
nad stanicí byla měření prováděna denně. Byla také prověřena

An interesting fact is that the excavation operations pro-
ceeded without any restriction on the operation within the
direct overburden of the running tunnel and the metro stati-
on. For that reason the volume of explosives used in criti-
cal locations above the station was reduced and blasting
operations were directed to the upper half of the top hea-
ding. In terms of time, the blasting operations in the space
above the station were directed beyond the rush hours so
that the influence on passengers was minimised.
Contractor’s guard called “Firing” on the platform before
several initial firing cases, but later the calling was aban-
doned because it caused panic in a part of passengers. 

Rock bolts from the historic time of Anděl station con-
struction were encountered in the vicinity of the station and
the segmental lining of the station was encountered at the
bottom (see Figures 9 – 11). 

Worth mentioning is also the extraordinary event which
took place during the course of the Anděl metro station in
1980. It was an overbreak which propagated itself into the
cellars of the building No. 493 on Stroupežnického Street
[2]. The overbreak developed during the excavation of the
central station tunnel (it was localised approximately 50m
from the entry of the newly driven access gallery into the
Anděl metro station). At the moment of opening the exca-
vation, the ground material burst into the excavated ope-
ning along a tectonic fault filled with shardy rock material
throughout the height of the rock overburden (about 13m).
Subsequently (during ca 24 hours) the overbreak propaga-
ted itself into the overlying water-bearing sands and gravels
and the cellar spaces of the building. A story is passed on
among the former participants of the construction that one
female resident of the building discovered the sinkhole
while going to her cellar for coal or potatoes (here the tes-
timonies diverge) and, to her surprise, she discovered that
she had neither coal (or potatoes) nor her cellar. A schema-
tic longitudinal section through this extraordinary event is
presented in Fig. 12. 

Obr. 9 Rozebírání montovaného ostění, nakladač stojí na rubu původního
montovaného ostění stanice, klenba montovaného ostění stanice je zespodu
podepřena definitivní betonovou konstrukcí nové výtahové šachty 
Fig. 9 Dismantling of the segmental lining; the excavator standing on the
external surface of the original segmental lining of the station; the vault 
of the segmental lining of the station is supported from below by the final
concrete structure of the new lift shaft  

foto Ivan Šálka photo courtesy of Ivan Šálka

Obr. 10 Pohled do raženého díla, počva tvořena ostěním stanice, na rubu
montovaného ostění patrná původní výplňová injektáž 
Fig. 10 A view down the mined working; the bottom is formed by the station
lining; the original backgrouting is visible on the external surface of the seg-
mental lining

foto Ivan Šálka photo courtesy of Ivan Šálka
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i možnost kontinuálního měření totálními stanicemi, ale tato
možnost byla zavržena – v nástupištních tunelech za plného pro-
vozu metra nebylo možné spolehlivě zajistit viditelnost odraz-
ných hranolů a ochranu totálních stanic před případnými van-
dalskými útoky. Ve středním tunelu, uvnitř záboru stavby, neby-
lo možno zajistit viditelnost odrazných hranolů a ochranu totál-
ních stanic, vzhledem k prováděným stavebním činnostem.

Během ražeb bylo zjištěno, že tuhé montované ostění reago-
valo na ražbu posuny v řádu mm směrem k raženému dílu,
v důsledku odlehčení (odtěžení) horninového prostředí nad sta-
nicí. Pozorované deformace ostění staničních tunelů stejně jako
ostění přístupové štoly dosáhly hodnot do 5 mm.

MONITORING THE DEFORMATIONS OF LININGS 
OF THE STATION TUNNELS AND THE ACCESS GALLERY 

Deformations of the Anděl metro station lining was moni-
tored by surveying three profiles in each of the tunnels.
During the excavation carried out above the station, survey-
ing was carried out daily. Even the possibility of continual
surveying using total stations was examined, but this option
was discarded – it was not possible in the platform tunnels
during full-scale metro operation to reliably secure the visi-
bility of retro-reflective prisms and the protection of total sta-
tions against contingent vandalism. In the central tunnel, insi-
de the space acquired for construction, it was impossible to
secure the visibility of the retro-reflective prisms and the pro-
tection of total stations with respect to the construction acti-
vities taking place there.

It was determined during the course of the excavation that
the rigid segmental lining responded to the excavation by
shifting in the order of unit mm toward the mined working as
a consequence of discharging the load (removal) induced by
the rock environment above the station. The observed defor-
mations of the station tunnel linings, as well as the lining of
the access gallery, reached the values up to 5mm. 

The measurements proved that the proposed solution to the
excavation on contact with the segmental lining of the stati-
on was safe.

The diagram of the distribution of retro-reflective prisms
in a cross-section through the station tunnel is presented in
Fig. 13. 

DEFORMATIONS OF OVERBURDEN, SURFACE 
AND EXISTING BUILDINGS 

Deformations of the overburden above the transfer gallery
and the side excavation stub in the transfer gallery above the
Anděl metro station were observed by the extensometer bore-
holes carried out from Bozděchova Street. 

One extensometer (20m long) was installed above the tran-
sfer gallery; the measured deformations reached
the values in the order of unit mm (settlement of
the top heading up to 2mm, the lower anchor
just above the transfer gallery excavation
4mm). The other extensometer (19m long) was
installed above the side excavation stub above
the station. In this case the deformations rea-
ched approximately double values in compari-
son with the first extensometer due to the exca-
vation of the side stub (settlement of the exten-
someter head up to 2mm, the lower anchor just
above the transfer gallery excavation 8mm), see
Fig. 14. A bigger problem than the installation
of extensometers within the tangle of enginee-
ring networks under the Bozděchova Street
pavement was the initial resistance of clerical
workers of the Municipal District of Prague 5,
who resisted approving the requirement for
space in the tunnel for the installation of exten-
someters. The resistance of clerks was overco-
me thanks to the cooperation of the participants
in the construction. 

The values of the deformations of the surface of
Bozděchova Street and then the buildings obser-
ved on Bozděchova Street amounted to 2mm (it is
not possible to speak about a settlement trough
with respect to the minimum values of settle-
ment). 

Obr. 11 Pohled do prostoru rozrážky přestupní chodby nad stanicí, v popředí
v počvě otvor pro jednu ze šachet s novou betonovou konstrukcí šachty, kolem
otvoru v počvě dílce původního montovaného ostění stanice a zbytky původ-
ních šroubů spojujících dílce
Fig. 11 A view down the space of the side stub in the transfer gallery above
the station; an opening in the bottom for one of the shafts with the new con -
crete shaft structure in the foreground; segments of the original station lining
and remains of original bolts connecting the segments lying around the 
opening in the bottom 

foto Ivan Šálka photo courtesy of Ivan Šálka

Obr. 12 Schematický podélný řez mimořádnou událostí z roku 1980
Fig. 12 Schematic longitudinal section through the extraordinary event from 1980

navážky
man-made ground

údolní terasa Vltavy  
Vltava River flood plain terrace

vrstvy libeňské 
Libeň Formation

sanační štola a vrty
rehabilitation gallery 
and boreholes

č. p. 493 sklep  
cellar No. 493

vyražený střední 
staniční tunel 

completely excavated 
central station tunnel

tektonická porucha  tectonic disturbance

štola  gallery

Zdroj Source [2]
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Měřeními byla prokázána bezpečnost navrženého řešení
ražeb v kontaktu s montovaným ostěním stanice.

Schéma rozmístění odrazných hranolů v příčném řezu stanič-
ním tunelem je uvedeno na obr. 13.

DEFORMACE NADLOŽÍ, POVRCHU A ZÁSTAVBY

Deformace nadloží nad přestupní chodbou a rozrážkou
přestupní chodby nad stanicí metra Anděl byly sledovány
dvěma extenzometrickými vrty provedenými z Bozděchovy
ulice.

From the aspect of the monitoring of deformations, the cri-
teria for warning states specified by the design were not rea-
ched. 

Even the monitoring of seismic and acoustic effects got by
without unexpected results of the response of the structures
being observed to the excavation.

Bigger problems were registered from the side of some
complainants from the monitored buildings (tenants or
owners). For example, the owner of one of the buildings
tried to file a failure of the electromagnetic transducer of

Obr. 13 Schéma rozmístění odrazných hranolů v příčném řezu staničním tunelem (boční a střední tunel)
Fig. 13 Chart of the distribution of retro-reflective prisms in the cross-section through the station tunnel (a side tunnel and central tunnel) 

Obr. 14 Průběh deformací na extenzometru nad rozrážkou nad stanicí, teplota měřena na povrchu, jedná se o teplotu vzduchu
Fig. 14 The development of deformations on the extensometer above the excavation side stub above the station; the temperature measured on the surface – it is
the ambient temperature 
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Jeden extenzometr (dl. 20 m) byl umístěn nad přestupní
chodbou, deformace na něm dosáhly hodnot v řádu mm (zhlaví
sedání do 2 mm, spodní kotva těsně nad výrubem přestupní
štoly 4 mm). Druhý extenzometr (dl. 19 m) byl umístěn nad
rozrážkou nad stanicí. Zde deformace spodní kotvy dosáhly při-
bližně dvojnásobných hodnot než na prvním extenzometru,
kvůli provádění rozrážky (zhlaví sedání do 2 mm, spodní kotva
těsně nad výrubem přestupní štoly 8 mm), obr. 14.

Větším problémem než samotná realizace extenzometrů ve
spleti inženýrských sítí pod vozovkou Bozděchovy ulice byl
počáteční odpor úředníků Městské části Praha 5, kteří se bráni-
li povolit zábor pro provedení extenzometrů. Odpor úředníků
byl díky součinnosti účastníků výstavby překonán.

Deformace povrchu Bozděchovy ulice i sledovaných budov
v Bozděchově ulici dosahovaly hodnot do 2 mm (vzhledem
k minimálním hodnotám sedání nelze hovořit o tvorbě pokleso-
vé kotliny).

Z hlediska sledování deformací nebyla dosažena kritéria
varovných stavů daná projektem.

Monitoring seismických a akustických účinků se rovněž obe-
šel bez neočekávaných výsledků a reakcí sledovaných kon-
strukcí na ražby.

Větší problémy byly zaznamenány ze strany některých stěžo-
vatelů (nájemníků nebo vlastníků) ze sledovaných budov.
Například vlastník jednoho z objektů se pokoušel na stavbě
uplatnit poruchu elektromagnetického snímače výtahu, a to
v důsledku provádění trhacích prací. Další vlastník bytu uplat-
ňoval nárok na opravu zvlněné plovoucí podlahy v důsledku
provádění trhacích prací, ačkoliv v celém domě nebyly defor-
mace větší než v řádu prvních mm ani rozvoj trhlin zazname-
nány. O šetrnosti výstavby k okolnímu horninovému prostředí
a zástavbě svědčí i to, že z bohatého zrcadlového vybavení
v erotickém masážním salónu v nárožním objektu Boz dě cho -
va/Nádražní nebylo žádné zrcadlo poškozeno. Žádné poškoze-
ní objektu nebylo rovněž zaznamenáno ani v objektu Boz -
děchova 9, pod kterým byla prováděna rozrážka přestupní cho -
dby nad stanicí, a který byl vlivům stavby (deformačním, akus-
tickým a seismickým) vystaven nejintenzivněji (příklad sledo-
vaných budov v Bozděchově ulici je na obr. 15).

ZÁVĚR

Díky příkladné součinnosti účastníků výstavby nebyly během
ražeb zaznamenány vážné geotechnické problémy. Bylo proká-
záno, že navržené projekční řešení je použitelné pro bezbarié-
rové zpřístupnění dalších stanic metra s obdobným konstrukč-
ním řešením, za plného provozu s minimálním ovlivněním
komfortu cestujících.
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a lift caused by blasting operations. Another owner of a flat
filed a claim for the repair of a floating floor undulated due
to blasting operations, despite the fact that neither deforma-
tion values bigger than in the order of first units of milli-
metres nor the development of cracks were registered in the
whole building. The friendliness of the construction work to
the surrounding ground mass and buildings is proved even
by the fact that no mirror from the rich mirror furnishing in
an erotic massage saloon in the Bozděchova/Nádražní street
corner building was damaged. No structural damage was
even registered in the building No. 9 in Bozděchova Street,
under which the side stub was excavated in the transfer gal-
lery above the station and which was exposed to the con-
struction impacts (deformational, acoustic and seismic) most
intensely (an example of buildings observed in Bozděchova
street is presented in Fig. 15). 

CONCLUSION

Thanks to the exemplary cooperation among the parties to
the project no more serious geotechnical problems were
registered during the course of the excavation. It was proved
that the proposed design solution was applicable to the exe-
cution of step-free accesses to other metro stations with
a similar structural design, without any interruption to the
operation and with minimum influencing the passenger 
comfort. 
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Obr. 15 Příklad sledovaných budov v Bozděchově ulici
Fig. 15 The example of buildings monitored in Bozděchova Street




