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INTRODUCTION

The construction of the step-free access to Karlovo Náměstí 

metro station will newly ensure the step-free access from the 

station platform level up to the level of pavement in Václavská 

Street, through the entrance structure located on the ground fl oor 

of the Václavská 2068/14 building, where the Václavská Passage 

connecting Karlovo Náměstí Square with Václavská Street exits 

(visible from the construction site layout in Fig. 1). The access is 

drawn up as a cascade of pairs of passenger lifts – one from the 
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Stavba bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo ná-

městí nově zajistí potřebné bezbariérové zpřístupnění z úrovně ná-

stupiště stanice na úroveň chodníku v ulici Václavská, přes vstupní 

objekt umístěný v přízemí domu Václavská 2068/14, kde ústí Vác-

lavská pasáž spojující Karlovo náměstí s ulicí Václavskou (patrné 

ze situace stavby na obr. 1). Zpřístupnění je koncipováno jako kas-

káda dvojic osobních výtahů – jednak z uliční úrovně do zalomené 

přestupní podzemní chodby, umístěné nad stanicí metra, a následně 
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ABSTRAKT
Článek pojednává o geotechnickém monitoringu bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí v Praze, která je nyní ve 

výstavbě. Detailně jsou zmíněné inženýrskogeologické podmínky, které byly zastiženy při hloubení šachet i ražbě přestupní chodby. Z mě-
ření geotechnického monitoringu jsou prezentovány výsledky konvergenčního měření na výztuži výrubů, měření poklesu terénu i přilehlé 
zástavby. Zmíněné je i konvergenční měření v provozovaných tunelech stanice metra Karlovo náměstí, měření hladiny podzemní vody 
v blízké studni a také tenzometrické měření na provizorních podpůrných konstrukcích. V tomto článku je představen i nový informační 
systém geotechnického monitoringu SIISEL, který je zde poprvé použit.

ABSTRACT
The paper deals with geotechnical monitoring of the step-free access to Karlovo Náměstí metro station in Prague, which is currently 

under construction. The engineering geological conditions encountered during the course of excavation of the shafts and excavation 
for the interchange gallery are mentioned in detail. Of the geotechnical monitoring measurements, there are the results of convergence 
measurement on excavation support elements, measurement of terrain and adjacent buildings subsidence presented in the paper. But 
convergence measurements in the operating tunnels of Karlovo Náměstí metro stations, measurements of water table in a nearby well 
and also strain-gauge measurements on temporary support structures are also mentioned. The new information system of geotechnical 
monitoring, SIISEL, which is used here for the fi rst time, is, in addition, introduced in this paper. 

Obr. 1 Situace bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí s vyznačeným stavem ražeb k 12/2019 – na obr. zeleně vyšrafováno
Fig. 1 Layout of step-free access to Karlovo Náměstí metro station in the state of excavation as of December 2019 – hedged green in the picture 
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street level to the curved interchange gallery located above the 

metro station, the other pair of lifts from the interchange gallery 

to the station platform, approximately in its middle. The step-free 

access to and from Karlovo Náměstí metro station is divided into 

several parts – structures designed taking into consideration the 

structural design and the construction procedure. A temporary 

hoisting and assembly shaft Š1 located directly in Václavská Street, 

which as an auxiliary pit allows for application of mechanisms 

suffi ciently powerful for the subsequent excavation of the 

interchange galleries. This shaft is ca 35m deep. The independent 

lift shaft Š2 connecting the street level with the interchange gallery 

is being realised in the Václavská 2068/14 building. Minimum 

dimensions were designed for this shaft. This shaft is being 

excavated in restricted conditions from the level of the basement 

of the building. The total depth of the shaft amounts to 33.70m. 

A mined curved interchange gallery links to the shaft underground 

at the depth of ca 30m. In the ground plan, the gallery is divided 

into four sections. Section I interconnecting both shafts, section II 

from hoisting shaft Š1 to the side tunnel excavation above the metro 

station, section III side tunnel above the station, and section IV side 

tunnels led in parallel with the central nave for lift shafts on the 

platform [1]. 

At the beginning of June 2019, the excavation of shaft Š1 and, as 

of December 2019, excavation of both shafts (Š1 and Š2) has been 

fi nished; section I of the interchange gallery at the top heading level 

has been fi nished and the excavation for section II is being carried 

out. In the photo (see Fig. 2), there is a view of the excavation of the 

interchange gallery taken from the already completely excavated 

shaft Š1. The excavation of the interchange galleries itself is 

carried out using the NATM, categorised as excavation class 5a 

with respect to complicated excavation in the exposed space above 

the operating metro station, under high buildings on the surface 

and utility networks. The construction procedure therefore takes 

into consideration the necessity for minimising deformations of the 

surface and buildings. 

The project owner is Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. 

(Prague public transit company). The contractor for civil engineering 

work is a consortium consisting of HOCHTIEF – ENERGIE – 

výtah KN. Geotechnical monitoring of this project is provided by 

a consortium consisting of GeoTec + MP + PUDIS – Karlovo nám. 

další dvojice výtahů z této přestupní chodby na nástupiště stanice, 

přibližně v jejím středu. Konstrukčně i postupem výstavby je bezba-

riérový přístup stanice metra Karlovo náměstí rozdělen do několika 

částí – stavebních objektů. Přímo v ulici Václavské je umístěna do-

časná těžní a montážní šachta Š1, která jako pomocná jáma svými 

rozměry umožňuje nasazení dostatečně výkonných mechanismů 

pro následnou ražbu přestupních chodeb. Hloubka této šachty je 

cca 35 m. V domě Václavská 2068/14 se realizuje samotná výta-

hová šachta Š2, spojující uliční úroveň s přestupní chodbou. Tato 

šachta byla navržena o minimálních rozměrech a její hloubení je 

zde prováděno ve stísněných poměrech z úrovně suterénu zástavby. 

Celková hloubka šachty je 33,70 m. V podzemí v hloubce cca 30 m 

na šachty navazuje ražená lomená přestupní chodba. Půdorysně je 

tato chodba rozdělena na čtyři úseky. Jedná se o úsek 1 spojující obě 

šachty, úsek II od těžní šachty Š1 k zarážce nad stanicí metra, úsek 

III zarážka nad stanicí a úsek IV zarážky vedené souběžně se střední 

lodí pro výtahové šachty na nástupiště [1].

Na začátku 6/2019 se zahájilo hloubení těžní šachty Š1 

a v 12/2019 již byly vyhloubeny obě šachty (Š1 i Š2), vyražen úsek 

I přestupní chodby v úrovni kaloty a provádí se ražba úseku II. Na 

fotografi i (obr. 2) je vidět pohled z již vyhloubené šachty Š1 na raž-

bu přestupové chodby. Vlastní ražba přestupových chodeb je pro-

váděna pomocí NRTM v technologické třídě 5a, a to s ohledem na 

náročnou ražbu v exponovaném prostoru nad provozovanou stanicí 

metra, pod vysokou zástavbou na povrchu a inženýrskými sítěmi. 

Postup výstavby tedy zohledňuje nutnost minimalizovat deformace 

povrchu a zástavby. 

Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy, 

a.s. Zhotovitelem stavebních prací je sdružení fi rem „HOCHTIEF 

– ENERGIE – výtah KN“. Geotechnický monitoring této stavby 

zajišťuje sdružení „GeoTec + MP + PUDIS – Karlovo nám“. Pro-

jektantem je METROPROJEKT Praha a.s., technickým dozorem 

stavebníka je fi rma INFRAM a.s., geotechnický průzkum bezbari-

érového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí provedl v roce 

2015 GEOtest, a.s. [2].

ZASTIŽENÉ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Z regionálně-geologického hlediska je zájmové území součástí 

jednotky staršího paleozoika Barrandienu (svrchní ordovik). Skal-

ní podloží je budováno sedimentárními uloženinami dobrotivského 

Obr. 2 Panoramatická fotografi e ze dna šachty Š1
Fig. 2 Panoramic photo from shaft Š1 bottom 
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The designer is METROPROJEKT Praha a.s., builder’s technical 

supervision is provided by INFRAM a. s.; geotechnical investigation 

for the step-free access to and from Karlovo Náměstí metro station 

was conducted in 2015 by GEOtest, a.s. [2].

ENGINEERING GEOLOGICAL CONDITIONS ENCOUNTERED 

From the regional-geological point of view, the area of operations 

is part of the Barrandian unit of the Early Palaeozoic (upper 

Ordovician). The bedrock is built up by sedimentary sediments 

of the Dobrotiv formation, which are represented here by silty up 

to clayey-silty, fi nely micaceous shale with mostly thinly platy up 

to platy bedding. The Quaternary cover in the area of operations 

is formed fi rst of all by fl uvial sediments of the Karlovo Náměstí 

terrace. From the lithological point of view, these Pleistocene 

sediments are represented by sandy gravel and sand with gravel 

with an admixture of fi ne-grained fraction. 

The whole geological profi le was recorded already during the 

process of excavation of shaft Š1, which fi rst passed up to the 

depth of ca 1.8m from the terrain surface through made-ground 

with the character of sand up to loamy gravel (the once excavated 

Vltava River terrace). The shaft excavation further continued up to 

souvrství, které jsou zde reprezentovány prachovitými až jílovito-

prachovitými, jemně slídnatými břidlicemi s převážně tence des-

kovitou až deskovitou vrstevnatostí. Kvartérní pokryv je v zájmo-

vém území tvořen především fl uviálními sedimenty terasy Karlova 

náměstí. Z litologického hlediska jsou tyto pleistocénní sedimenty 

zastoupeny písčitými štěrky a písky se štěrkem s příměsí jemnozrn-

né frakce. 

Celý geologický profi l byl zaznamenán již při hloubení šachty 

Š1, které nejprve probíhalo do úrovně cca 1,8 m od povrchu te-

rénu v navážkách charakteru písku až štěrku hlinitého (překopaná 

terasa Vltavy). Dále následovalo hloubení do úrovně cca 4,0 m 

v prostředí fl uviálních sedimentů terasy Karlova náměstí. Pod bází 

těchto sedimentů bylo zastiženo skalní podloží reprezentované silně 

zvětralými prachovitojílovitými břidlicemi, třídy R5–R6 dle ČSN 

P 73 1005, tence deskovitě vrstevnatými s orientací hlavních ploch 

diskontinuit 315–345°/35–45°. Následně přešlo hloubení do polohy 

jílovitoprachovitých břidlic, mírně zvětralých tence deskovitě vrs-

tevnatých, třídy převážně R5. Od 8,00 m byly zastiženy navětralé 

jílovité břidlice třídy R4–R5 a od 13,65 m až do dna šachty byly 

dokumentovány zdravé prachovitojílovité břidlice třídy R4–R3 

s vysokou hustotou diskontinuit. Horninový masiv je místy slabě 

tektonicky namožen. Hloubení šachty Š2, 

oproti šachtě Š1, začínalo až v úrovni silně 

zvětralých břidlic. 

V úrovni křížení šachty Š2 s přestupní 

chodbou – úsek I a úsek II – bylo zasti-

ženo tektonické poruchové pásmo směru 

350°/65°, kde byly výše popsané horniny 

podrceny a byly drobně úlomkovitě roz-

padavé s tektonickými ohlazy na plochách 

diskontinuit. Výše popsané horniny se řadí 

do ordoviku – dobrotivského souvrství.

Celkově byly v horninovém masivu do-

kumentovány 3–4 pravidelné systémy dis-

kontinuit, které zahrnují vrstevnatost hor-

niny, podélné a příčné pukliny a tektonické 

poruchy.

Při hloubení obou šachet byla zasti-

žena hladina podzemní vody cca 5,3 m 

pod úrovní současného terénu v prostředí 

mírně zvětralých břidlic. Hladina byla za-

stižena formou nesoustředěných přítoků 

a drobných úkapů ze stěn šachet, které 

byly dokumentovány až do konce hloube-

ní bez výrazných soustředěných přítoků. 

Geologické poměry jsou názorně patrné 

z inženýrskogeologického řezu (obr. 3). 

Na následujících obr. 4 a obr. 5 je pro ilu-

straci geologických poměrů ražeb přestup-

ní chodby prezentována fotodokumentace 

a geologický nákres, které jsou součástí 

inženýrskogeologického sledování. 

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Geotechnický monitoring stavby byl 

koncipován s ohledem na bezprostřední 

blízkost zástavby, inženýrských sítí a také 

samotné stávající stanice metra Karlovo ná-

městí, v podstatě obdobně jako u předcho-

zího bezbariérového zpřístupnění stanice 

metra na stanici Anděl [4]. V dostatečném 

Obr. 3 Zjednodušený inženýrskogeologický řez s vyznačeným stavem ražeb k 12/2019: 1 – navážky; 2 – fl u-
viální sedimenty; 3 – břidlice silně zvětralé; 4 – břidlice mírně zvětralé; 5 – břidlice navětralé; 6 – břidlice 
zdravé; modrá čára – průběh hladiny podzemní vody; červená čára – konvergenční profi ly v šachtách; světle 
zeleně vyšrafován stav hloubení a ražeb 
Fig. 3 Simplifi ed engineering geological section with the state as of December 2019 marked in it: 1 – made-
-ground; 2 – fl uvial sediments; 3 – shale heavily weathered; 4 – shale moderately weathered; 5 – shale 
slightly weathered; 6 – shale fresh; blue line – the course of water table; red line – convergence profi les in 
shafts; light green hatching – state of excavation of shafts and galleries 

přestupní chodba – úsek II

passenger transfer gallery – section II

přestupní chodba 

– úsek I

passenger transfer 

gallery – section I

SO 01 šachta Š1

SO 01 shaft Š1

SO 01 šachta Š2

SO 01 shaft Š2



20

29. ročník - č. 1/2020

předstihu před zahájením hloubení šachet byla provedena paspor-

tizace objektů okolní zástavby, ze které vyplynuly některé skuteč-

nosti, jež byly zohledněny v následující prováděcí projektové do-

kumentaci a také úpravě geotechnického monitoringu. Na základě 

provedené pasportizace, při které byla nalezena v jednom z objektů 

studna, byl například monitoring výstavby rozšířen o kontinuální 

hydrogeologické sledování tohoto objektu, který je od šachet vzdá-

len 34 m. Jinak v rámci komplexního geotechnického monitoringu 

je prováděn následující standardní soubor měření: 

• inženýrskogeologické sledování (hloubení šachet a ražby pře-

stupních chodeb);

• měření deformací výrubu (konvergenční měření) jak v šach-

tách Š1 a Š2, tak i v přestupních chodbách;

• měření deformací ve stávajících tunelech stanice metra Karlo-

vo náměstí (konvergenční měření);

the depth of ca 4.0m, through the environment formed by fl uvial 

sediments of the Karlovo Náměstí terrace. Under the basis of those 

sediments, bedrock represented by heavily weathered silty-clayey 

shale class R5–R6 according to ČSN P 73 1005, thinly platy bedded, 

with 345°/35–45° orientation of main discontinuity surfaces was 

encountered. Subsequently the shaft excavation passed to a layer of 

clayey-silty shale, slightly weathered, thinly platy bedded, mostly 

class R5. From 8.0m, little weathered shale class R4–R5 was 

encountered and, from 13.65m up to the bottom, fresh silty–clayey 

shale class R4–R3 with close joint spacing was documented. The 

rock massif is locally slightly tectonically strained. In comparison 

with shaft Š1, excavation of shaft Š2 started deeper, at the level of 

heavily weathered shale. 

At the level of the intersection of shaft Š2 with the interchange 

gallery – section I and section II – a 350°/65° directing, tectonically 

faulted zone, where the above-mentioned rock was crushed and 

disintegrated to tiny fragments, with slickensides on discontinuity 

surfaces. The rock described above belongs to the Ordovician – 

Dobrotiv formation. 

In general, 3–4 regular systems of discontinuity comprising rock 

bedding, longitudinal and transverse fi ssures and tectonic faults 

were documented in the rock massif. 

During the process of excavation of the two shafts, the water 

table was encountered ca 5.3m under the currently existing terrain 

surface, in an environment formed by moderately weathered shale. 

The water table was encountered in the form of non-concentrated 

infl ows and minor dripping from shaft walls, which were 

documented until the end of the excavation without signifi cant 

concentrated infl ows. The geological conditions are clearly visible 

from the engineering geological section (see Fig. 3). Photographical 

documentation and geological profi le forming a part of the 

engineering geological monitoring are presented for illustration of 

geological conditions of the excavation for the interchange gallery 

in Figures 4 and 5. 

Obr. 5 Inženýrskogeologické sledování čela výrubu při ražbě přístupové chodby – nákres 
Fig. 5 Engineering geological monitoring of excavation face during excavation of the access gallery – drawing 

Obr. 4 Fotografi e čela výrubu z úseku II přístupové chodby
Fig. 4 Picture of excavation face from section II of the access gallery 
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• měření zatížení provizorních podpůrných konstrukcí pomocí 

tenzometrů;

• měření deformací (poklesu) povrchu terénu;

• měření deformací (poklesu) objektů zástavby;

• sledování rozvoje poruch objektů zástavby (měření rozevírání 

trhlin);

• kontrola dynamických účinků trhacích prací;

• hydrogeologický monitoring ve stávající studni;

• korozní měření (bludné proudy);

• průkazná měření únosnosti svorníků.

Na závěr geotechnického monitoringu bude provedena repaspor-

tizace objektů zástavby.

Cílem geotechnického monitoringu je získání údajů zejména 

o průběhu deformací nosného systému ostění, dynamické odezvy 

horninového prostředí při použití trhacích prací, deformací objektů 

nadzemní zástavby pomocí komplexního souboru měření. Měření 

deformací nosného systému ostění umožňuje optimalizovat použití 

jednotlivých prvků ostění, popřípadě modifi kaci jejich použití v du-

chu observační metody, která je nedílnou součástí Nové rakouské 

tunelovací metody (NRTM). 

MĚŘENÍ DEFORMACÍ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ – 
KONVERGENČNÍ MĚŘENÍ

Konvergenční měření je na této stavbě prováděno geodeticky 

pomocí zaměření totální stanicí. V šachtách jsou osazené čtyřbo-

dové konvergenční profi ly a v přestupních chodbách pětibodové. 

V současnosti, kdy jsou vyhloubené obě šachty Š1 a Š2, vyražena 

v kalotě přestupní chodba úsek I mezi těmito šachtami a probíhá 

následná ražba přestupních chodeb (nyní úsek II) směrem ke stanici 

metra Karlovo náměstí, vykazují deformace ostění šachet maximál-

ní hodnoty do 4 mm v radiálním směru a do 5–7 mm ve vertikálním 

směru. U ražeb přestupních chodeb jsou naměřeny maximální de-

formace ostění do 5 mm (obr. 6).

MĚŘENÍ DEFORMACÍ VE STÁVAJÍCÍCH TUNELECH 
STANICE METRA

Měření deformací stávajících tunelů stanice metra Karlovo ná-

městí je prováděno na pěti profi lech měřicích konvergenčních bodů, 

osazených po odstrojení obkladů stanice a upevněných do železobe-

tonového ostění – tubingů (obr. 7) všech tří tunelů trojlodní stanice 

Karlovo náměstí.

GEOTECHNICAL MONITORING

Geotechnical monitoring of the construction was conceived 

taking into consideration the immediate closeness of buildings, 

utility networks and also the Karlovo Náměstí metro station itself, in 

substance similarly to the previous step-free access to Anděl metro 

station [4]. Condition survey of adjacent buildings was carried out 

in suffi cient advance. Some facts following from the survey were 

taken into account in the subsequent fi nal design documents and 

also in a modifi cation of the geotechnical monitoring. Based on 

the condition survey, during which a well was found in one of the 

buildings, the construction monitoring was, for instance, expanded 

by adding continual hydrogeological monitoring of the building, 

which is located at the distance of 34m from the shafts. Otherwise, 

the following standard set of measurements is conducted within the 

framework of the comprehensive geotechnical investigation: 

• engineering geological monitoring (excavation of shafts and 

excavation for interchange galleries);

• measurement of excavation deformations (convergence 

measurements) in shafts Š1 and Š2, as well as in interchange 

galleries;

• measurement of deformations in existing tunnels of Karlovo 

Náměstí metro station (convergence measurements);

• measurement of loads acting on temporary support structures 

using strain gauges;

• measurement of deformations (subsidence) of terrain surface;

• measurement of deformations (subsidence) of buildings;

• monitoring of the development of building defects (measurement 

of development of aperture of cracks);

• checking on dynamic effects of blasting operations;

• hydrogeological monitoring in the existing well;

• corrosion measurements (stray currents);

• conclusive measurements of pull-out tests of rock bolts. 

Repeated condition survey of buildings will be carried out at the 

end of the geotechnical monitoring.

The objective of the geotechnical monitoring is to obtain data 

namely on the course of deformations of the load-carrying system 

of the excavation lining, the dynamic response of the ground 

environment to blasting operations, deformations of buildings of at-

grade buildings using the comprehensive set of measurements. The 

measurement of the load-carrying system of the lining allows for 

optimisation of the use of individual elements of the lining, possibly 

modifi cations of their use in the spirit of the observational method, 

which is an inseparable part of the New Austrian Tunnelling Method 

(NATM). 

Obr. 6 Vektorový diagram polohových změn konvergenčních bodů profi lu 
v přestupní chodbě 
Fig. 6 Vector diagram of changes in positions of convergence points in the 
profi le in the interchange gallery 

Obr. 7 Upevnění měřických konvergenčních bodů na ostění stávající stanice 
metra Karlovo náměstí
Fig. 7 Fixation of convergence measurement points on the existing Karlovo 
Náměstí metro station lining
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MEASUREMENT OF DEFORMATIONS OF PRIMARY 
LINING – CONVERGENCE MEASUREMENT 

Convergence measurement is carried out on this construction 

by surveying, using a total station. Four-point and fi ve-point 

convergence profi les are installed in the shafts and interchange 

galleries, respectively. Currently, excavation of both shafts Š1 

and Š2 and the top heading excavation of the interchange gallery 

section I between the shafts is fi nished and subsequent excavation 

of interchange galleries (now section II) in the direction of Karlovo 

Náměstí square is under way. The lining of shafts exhibits maximum 

deformation values up to 4mm and up to 5–7mm in radial and 

vertical directions, respectively. Maximum deformations measured 

on the lining of the interchange galleries amount to 5mm (see Fig. 6). 

MEASUREMENT OF DEFORMATIONS IN EXISTING 
METRO STATION TUNNELS 

Measurements of deformations of existing tunnels of Karlovo 

Náměstí station is conducted on fi ve profi les of convergence 

measurement points, which are installed after disassembling the 

station cladding and fi xed into the reinforced concrete lining 

– lining segments of all three tunnels of the three-vault Karlovo 

Náměstí station (see Fig. 7). 

MEASUREMENT OF LOADS ACTING ON TEMPORARY 
SUPPORT STRUCTURES 

The fi rst group of strain gauges – the strain-gauge measurement 

profi le TP 1 (4 pieces), monitors the effect of excavation on bracing 

reinforced concrete structures at the level of foundation structures 

of Václavská No. 2068/14 building, directly at the top of lift shaft 

Š2. Stress in the lining is determined indirectly, by means of 

measurements of relative deformations in sprayed concrete of the 

top of shaft Š2 at the level of the foundation of the adjacent building. 

Four vibrating wire strain gauges are used for measuring relative 

deformations. They are designed for long-term measurements 

of stress in concrete structures. All four sensors are linked with 

a datalogger by a cable protected with an elastic cover. Geokon LC-

2x4 datalogger was installed on the building concrete structure at the 

terrain level with respect to the permanent possibility of access for 

transmission of measured data to a portable computer (see Fig. 8). 

The dependence of deformations on the decrease in hydration heat 

of sprayed concrete was found by the analysis of the measured data. 

According to the data being analysed, the course of distribution of 

pressures and deformations in concrete is normal. The oscillation 

of curves of deformation graphs is linked with temperature. It was 

found out that partial exposure of the northern and, fi rst of all, eastern 

wall of the shaft in the locations of the installation of the strain 

gauges during sunny days in afternoon hours when air temperatures 

culminate causes uneven development of heating of concrete, 

which manifests itself on curves of deformation by signifi cant local 

extremes. With the time progressing, all four measurement profi les 

exhibit steady deformation. 

The second group of strain gauges on the strain gauge profi le 

TP 2 (4 pieces) will monitor deformations of reinforced concrete 

bracing structures constructed under the openings made from the 

transition galleries into the Karlovo Náměstí station lining for the 

purpose of excavation. 

MEASUREMENT OF TERRAIN SURFACE DEFORMATIONS 

Measuring deformations (subsidence) of terrain surface was 

carried out using precise levelling. Seven measurement points were 

installed in total, with fi rst two seven-point profi les in Václavská 

MĚŘENÍ ZATÍŽENÍ PROVIZORNÍCH PODPŮRNÝCH 
KONSTRUKCÍ

První skupina tenzometrů – tenzometrický profi l TP 1 (4 ks) 

monitoruje vliv hloubení na rozpěrné železobetonové konstrukce 

v úrovni základových konstrukcí objektu Václavská č. p. 2068/14, 

přímo ve zhlaví výtahové šachty Š2. Napětí v ostění je zjišťová-

no zprostředkovaně, prostřednictvím měření poměrných deformací 

ve stříkaném betonu zhlaví šachty Š2 v úrovni základů navazující 

budovy. K měření poměrného přetvoření jsou použity čtyři vibrač-

ní strunové tenzometry, které jsou určeny pro dlouhodobé měření 

napětí v betonových konstrukcích. Všechna čtyři čidla jsou pro-

pojena se stanicí sběru dat (datalogger) kabelem s ochranou pruž-

ným krytem. Pro sběr údajů z jednotlivých tenzometrů byl instalo-

ván datalogger Geokon LC-2x4 na betonovou konstrukci budovy 

v úrovni terénu s ohledem na stálou možnost přístupu pro přenos 

naměřených dat do přenosného počítače (obr. 8). Při analýze namě-

řených dat byla zjištěna závislost přetvoření na úbytku hydratačního 

tepla stříkaného betonu. Podle analyzovaných dat dochází k nor-

málnímu průběhu distribuce tlaků a přetvoření v betonu. Oscilace 

křivek grafů přetvoření je provázána s teplotou. Bylo zjištěno, že 

za slunečných dnů v odpoledních hodinách, kdy kulminují teplo-

ty vzduchu, dochází rovněž k částečnému osvitu severní, a hlavně 

východní stěny šachty v místech uložení tenzometrů, a tím dochází 

k nerovnoměrnému prohřívání betonu, což se projevuje na křivkách 

přetvoření výraznými lokálními extrémy. S postupem času všechny 

čtyři měřené profi ly vykazují ustálené přetvoření.

Druhá skupina tenzometrů – tenzometrický profi l TP 2 (4 ks) 

bude sledovat přetvoření rozpěrných železobetonových konstrukcí 

zbudovaných pod prostupy ražby do stanice metra Karlovo náměstí 

z přestupních chodeb.

Obr. 8 Měření tenzometrického profi lu na ohlubni šachty Š2 v objektu 
Václavská 2068/14
Fig. 8 Measurement on strain gauge profi le installed on the collar of shaft Š2 
in Václavská No. 2068/14 building
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Street already affected by the excavation of the interchange 

galleries and excavation of the shafts. Maximum terrain subsidence 

of 5–6mm was recorded here, with differential settlement of the 

settlement trough amounting only up to 1:2862. All of this is 

visible in Figures 9–11. 

MEASUREMENT OF DEFORMATIONS OF AT-GRADE 
BUILDINGS

Measuring deformations (subsidence) of adjacent buildings is 

carried out using precise levelling. The positions of the monitoring 

points and their quantity were determined by the tender design 

MĚŘENÍ DEFORMACÍ POVRCHU TERÉNU

Měření deformací (poklesu) povrchu terénu je prováděno přesnou 

nivelací. Celkem bylo osazeno sedm měřických profi lů, přičemž 

ražba přestupních chodeb a hloubení šachet již ovlivnily první dva 

sedmibodové profi ly v ulici Václavská. Maximální pokles terénu 

byl zde zaznamenán 5–6 mm s relativními sklony poklesové kotliny 

jen do poměru 1:2862. To vše je patrné na obr. 9–11.

MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ ZÁSTAVBY

Měření deformací (poklesu) přilehlé zástavby je prováděno přesnou 

nivelací. Umístění bodů sledování a jejich počet byl určen zadávacím 

Obr. 9 Časový vývoj sedání bodů v profi lu 2 v ul. Václavská – profi l příčný na ražbu přestupní chodby – úsek II (výstup z informačního systému SIISEL)
Fig. 9 Time development of subsidence of points in profi le No. 2 in Václavská Street – profi le transverse to excavation of the interchange gallery – section II 
(output from SIISEL information system) 

Obr. 10 Vývoj poklesové kotliny v profi lu 2 v ul. Václavská nad ražbou přestupní chodby – úsek II (výstup z informačního systému SIISEL)
Fig. 10 Development of settlement trough in profi le 2 in Václavská Street above the excavation of the interchange gallery – section II (output from SIISEL 
information system)
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projektem geotechnického monitoringu a upřesněn po provedené pa-

sportizaci objektů v zóně indukovaných účinků stavby. Celkem bylo 

osazeno osm objektů zástavby v ulici Václavská a v ulici Trojanova. 

Prozatím maximální vertikální deformace (poklesy) byly v oblasti 

hloubení výtahové šachty Š2 a dosahují 5,3 mm s relativními sklony 

pro nerovnoměrné sedání objektu jen do poměru 1:3690, což je pod 

limity varovných stavů, daných projektem stavby.

SLEDOVÁNÍ ROZVOJE PORUCH OBJEKTŮ ZÁSTAVBY 
(MĚŘENÍ ROZEVÍRÁNÍ TRHLIN)

Před zahájením hloubení šachet a v přímé návaznosti na zjištění 

trhlin v konstrukcích objektů zástavby bylo v předstihu provedeno 

osazení posuvných měřidel a bodů pro měření příložným hrotovým 

deformetrem (obr. 12). Zároveň bylo provedeno nulové čtení ihned 

po osazení deformetrických bodů a posuvných měřidel. Na základě 

interpretace naměřených dat doposud v průběhu stavby nebyly po-

zorovány výrazné změny dilatací sledovaných trhlin na objektech. 

Oscilace výsledků měření byla způsobena závislostí na teplotě při 

měření, což se prokázalo při opakovaném měření při různých tep-

lotách prostředí.

HYDROGEOLOGICKÝ MONITORING

Při provedení výchozí pasportizace objektu Václavská 2069/18 

byla ve 2. suterénu – v podzemních garážích pasportizována funkč-

ní studna (sloužící pro účely myčky aut). Bylo tedy nutné doplnit 

geotechnický monitoring o měření hladiny podzemní vody při vý-

stavbě, neboť existuje reálné riziko ovlivnění této studny, vzdálené 

od stavby 34 m.

Vzhledem k možnosti ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody 

v této studni vlivem realizace šachet a návazně pak ražených štol 

přestupních chodeb, byl nejprve proveden hydrogeologický pasport 

studně. Studna je pažena betonovými skružemi průměru 2 m a je 

hluboká 6,9 m. Při iniciálním měření byla hladina v hloubce 1,56 m 

od odměrného bodu (197,66 m n. m.). Následně je zde nyní prová-

děno kontinuální měření hladiny podzemní vody. 

Sledování úrovně hladiny podzemní vody ve studni v objektu 

for geotechnical monitoring and were refi ned after completion of 

the condition survey of buildings in the zone of induced effects 

of the construction. Measurement points were installed on eight 

buildings in Václavská and Trojanova Streets. The yet maximum 

vertical deformations (subsidence) were measured in the area 

of excavation for lift shaft Š2. They amount to 5.3mm and the 

differential settlement of the settlement trough amounts only to 

1:3690. These values are under the warning state limits prescribed 

by the construction design. 

MONITORING OF DEVELOPMENT OF BUILDING DEFECTS 
(MEASUREMENT OF DEVELOPMENT OF APERTURES 
OF CRACKS)

Slide gauges and points for measuring with a point-contact 

deformeter were installed prior to the commencement of the 

excavation of shafts and in direct connection to identifi cation of 

cracks in building structures (see fi g. 12). At the same time, zero 

reading was conducted immediately after the installation of the 

deformation measuring points and slide gauges. Based on the 

interpretation of the data measured until now during the course of 

the construction, no signifi cant changes in dilatation of the cracks 

have been observed on the buildings. Oscillation of the measurement 

results was caused by the dependence on temperature during the 

measurement, which fact was proved by repeated measurements at 

various temperatures of the environment. 

Obr. 12 Měření na trhlinách objektu Trojanova 339/13 – Jaderná fakulta 
ČVUT
Fig. 12 Measurement on cracks in building No. 339/13 in Trojanova Street – 
Faculty of Nuclear Sciences of the Czech Technical University 

Obr. 11 Hypsometrie hodnot svislého posunu bodů na terénu v ul. Václavská 
v období 6/2019 až 11/2019
Fig. 11 Hypsometry of vertical displacement values on terrain in Václavská 
Street in the period between June 2019 to November 2019 
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Václavská 2069/18 je realizováno strunovým piezometrem umístě-

ným ve sledovaném vodním sloupci. Měřené veličiny jsou ukládá-

ny 1× za hodinu do záznamového zařízení a ze záznamového zaří-

zení předávány v pravidelných intervalech do databáze monitoringu 

(obr. 13). Ze studny je nadále odebírána voda pro myčku aut a také je 

v ní uměle snižována hladina vody pravidelným čerpáním. Z namě-

řených dat je dobře patrný pravidelný rozkyv hladiny vody ve studni 

v intervalu 0,25 až 0,3 m. V rámci kontinuálního měření hladiny vody 

ve studni nebylo na základě interpretace získaných dat prokázáno ne-

gativní ovlivnění hladiny vody hloubením obou šachet Š1 i Š2, ani 

ovlivnění ražbou přístupové chodby – úsek I a části úseku II.

Hydrogeologický monitoring úrovně hladiny podzemní vody ve 

studni se předpokládá do vybudování mezilehlé izolace i sekundár-

ního ostění podzemní stavby a ustálení režimu podzemní vody.

KONTROLA DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ TRHACÍCH PRACÍ

Kontrola dynamických účinků trhacích prací i otřesů od sbíjecích 

prací je prováděna ve spolupráci s fi rmou Bartoš – Engineering. 

K průběžnému monitorování veškerých otřesů a vibrací byly v rám-

ci geotechnického monitoringu osazeny měřicí aparatury BRS32 

(obr. 14) s třísložkovým snímačem rychlosti kmitání SM6 a orien-

tací registrace seizmických účinků ve třech směrech kmitání x, y, z 

(složka vodorovná podélná, vodorovná příčná a složka svislá) s trvale 

snímanou hladinou vibrací. Naměřené hodnoty rychlosti kmitání jsou 

v pravidelných cca 14denních intervalech odečítány z datového úloži-

ště do PC a po programovém vyhodnocení jsou výsledky měření uve-

deny v protokolu o průběžném měření. Pro účely tohoto kontinuální-

ho seizmického měření byla vybrána dvě reprezentativní stanoviště, 

a to v objektu ČVUT (Trojanova č. p. 339/13) ve vzdálenosti 12 m 

od osy těžní šachty Š1 a druhé stanoviště v přízemí obytného domu 

s pasáží Václavská č. p. 2068/14 – tedy v prostoru staveniště, které je 

v bezprostřední blízkosti šachty Š2. Uvedená místa měření splňují 

podmínku referenčního stanoviště dle ustanovení ČSN 730040 „Za-
tížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva“. 

Jelikož očekávané nasazení trhacích prací bylo z procesních dů-

vodů časově posunuto, bylo i z důvodu obav z reakce okolí na pro-

váděné sbíjecí práce kontinuální seizmické měření zahájeno již při 

použití strojního sbíjení a bourání betonových základů. Bez trha-

cích prací byla vyhloubena šachta Š1 a vyražen úsek I přestupové 

chodby. Na základě současných výsledků lze konstatovat, že na-

měřené hodnoty rychlosti kmitání od stavební činnosti nepřekro-

čily přípustné hodnoty dynamického zatížení dle ČSN 730040, ani 

HYDROGEOLOGICAL MONITORING

During the initial condition survey of the Václavská 2069/18 

building, a functional well (used for washing cars) was recorded 

in the 2nd basement level of underground parking garages. It was 

therefore necessary to complement the geotechnical monitoring by 

adding measurements of water table level during the course of the 

construction, because there exists a realistic risk of affecting this 

well, the distance of which from the construction amounts to 34m. 

Taking into consideration the possibility of infl uencing the 

water table level by the effect of the realisation of the shafts 

and subsequently by excavation of mined interchange galleries, 

hydrogeological condition survey of the well was carried out fi rst. 

The well was braced with concrete rings 2m in diameter and is 

6.9m deep. During the initial measurement, the water table was 

at the depth of 1.56m under the measuring point (197.66m a.s.l). 

Subsequently, continual measurements of the water table are 

conducted here. 

The monitoring of the water table level in the well in the 

Václavská 2069/18 building is carried out using a vibrating wire 

piezometer installed in the water column being observed. The 

measured quantities are logged once an hour into a logger and are 

transmitted from the logger to the monitoring database at regular 

intervals (see Fig. 13). Water for washing cars continues to be taken 

and water table level is artifi cially lowered by regular pumping. 

Regular fl uctuation of the water table level in the well within the 

interval of 0.25 up to 0.3m is well obvious from the measured 

data. Neither negative affecting of water table level by excavation 

of shafts Š1 and Š2 nor affecting by the excavation of the access 

gallery – section I and part of section II were proved on the basis of 

the interpretation of the obtained data. 

The hydrogeological monitoring of the water table level in the 

well is planned to be carried out until the intermediate waterproofi ng 

and secondary lining of the underground structure is completed and 

the groundwater regime settles. 

CHECKING ON DYNAMIC EFFECTS OF BLASTING 
OPERATIONS 

Checking on dynamic effects of casting operations is conducted 

in collaboration with Bartoš – Engineering company. Measurement 

apparatuses BRS32 (see Fig. 14) with SM6 three-component 

transducer of vibration velocity and orientation of registration 

of seismic effects in three vibration directions x, y, z (horizontal 

longitudinal component, horizontal transverse and vertical 

components) with continuously scanned vibration level were 

installed to continuously monitor all tremors and vibrations within 

the framework of the geotechnical monitoring. The measured values 

of vibration velocity are read at regular 14-day intervals from the 

data storage facility to the PC; after the program assessment, the 

measurement results are recorded on the continuous measurement 

protocol. Two representative stations were selected for the 

purposes of this continuous seismic measurement, the station in 

the building of the Czech Technical University (Trojanova Street, 

No. 339/13) at the distance of 12m from the axis of hoisting shaft 

Š1 and station No. 2 on the ground fl oor of the Václavská Street No. 

2068/14 residential building housing a passage, i.e. in the space of 

the construction site which is in immediate vicinity of shaft Š2. The 

above-mentioned measurement locations meet the condition for 

a reference station according to ČSN 73 0040 „Loads of technical 
structures by technical seismicity and their response“. 

Because the expected application of blasting operations was 

postponed for procedural reasons, continuous seismic measurement 

started even due to concerns about the response of the surroundings 

Obr. 13 Odečet piezometrických dat hladiny podzemní vody ve studni v s uterénu 
objektu Václavská 2069/18
Fig. 13 Reading of piezoelectric data of water table in the well in the basement 
of building No. 2069/18 in Václavská Street 
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to rock breaking work when mechanical breaking and demolition 

of concrete foundations commenced. Shaft Š1 and the section I 

of the interchange gallery were excavated without blasting. It is 

possible to state on the basis of current results that the measured 

values of vibration velocity induced by construction activities have 

exceeded neither the values of dynamic loading permitted according 

to ČSN 730040 nor the recommended reduced level. Their value 

is by ca one degree lower than the reduced level of the dynamic 

loading value recommended according to ČSN 73 0040. Blasting 

operations have recently taken place during the excavation of shaft 

Š2. The results of continuous seismic measurement registered, in 

addition to vibrations induced by mechanical equipment activities 

and breaking, even individual explosions and recorded the values 

of vibration velocity taking the frequency range of the vibrations 

being measured into consideration. 

The measured values of effects of blasting operations demon-

strably have neither exceeded the values of dynamic loading 

permitted according to ČSN 730040 nor the recommended reduced 

level. 

SIISEL INFORMATION SYSTEM OF GEOTECHNICAL 
MONITORING

The group of geotechnical monitoring information systems 

which are used in the CR and which have been developed here (for 

example BARAB, Cubula, Sahure) is currently being expanded by 

the SIISEL information system. The web monitoring information 

system – SIISEL – uses the SQL server database and analytical 

system. The idea of the SIISEL database is always built on a 

monitoring design. The basic database entity is a measurement 

location – profi le (e.g. a convergence profi le, levelling profi le, 

inclinometer, extensometer, excavation face etc.) formed by one or 

several points on which the data collection is conducted, i.e. the points 

to be monitored. The chapter unifi es the set of profi les according 

to particular types of measurement (e.g. survey measurements, 

inclinometer measurements, excavation procedures, excavation 

faces etc.). The superior entity of the chapter is a section, a part of 

the design, for example terrain surface, building structures, a tunnel 

tube etc. 

It is possible to store both discrete measurements conducted on 

the points being monitored (products of measurements gathered 

from total stations, geotechnical meters etc.) and information in the 

form of documents, pictures etc. to the measurement locations. The 

SIISEL discrete measurement processes and presents data in the 

form of charts and/or vector diagrams and/or tables of development 

of changes in the parameters being monitored (components of 

changes in positions of points being monitored, quantities obtained 

from geotechnical measurement apparatuses etc.). 

The access to SIISEL service data is performed by means of the 

SIISEL portal web application (www.siisel.cz). This application 

is used for storing data into SIISEL database, its archiving, 

representation and presentation. The access to SIISEL service 

information is controlled by the scenario of user roles assigned to 

individual users. The user can be active (having the right to enter 

data into the database) or passive (having only the right to view 

database data). It is possible to set the scope of access either to full 

content or to a certain part of the SIISEL database.

The required information is retrieved using the initial window 

of the “noticeboard” presenting the current condition of the 

monitoring development or the GIS window where there is a direct 

way through symbols of measurement locations to the data relevant 

to those locations.

doporučenou sníženou úroveň. Jejich hodnota je cca o jeden řád 

nižší než doporučená snížená úroveň hodnoty dynamického zatížení 

dle ČSN 730040. V poslední době probíhaly již i trhací práce při 

hloubení šachty Š2. Výsledky kontinuálního seizmického měření 

registrovaly kromě vibrací od strojní činnosti a sbíjení i jednotlivé 

odstřely a zaznamenávaly hodnoty rychlosti kmitání se zohledně-

ním frekvenčního oboru měřených vibrací. 

Naměřené hodnoty účinků trhacích prací prokazatelně nepřekro-

čily přípustné hodnoty dynamického zatížení dle ČSN 730040, ani 

doporučenou sníženou úroveň.

INFORMAČNÍ SYSTÉM GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU 
SIISEL

Skupinu informačních systémů geotechnického monitorin-

gu, které jsou užívané v ČR a které zde byly vyvinuté (například 

BARAB, Cubula, Sahure), nyní aktuálně rozšiřuje informační sys-

tém SIISEL. Webová informační služba monitoringu – SIISEL 

využívá relační databázový a analytický systém SQL server. Idea 

databáze SIISEL vychází vždy z projektu monitoringu. Základní 

entita databáze je měřicí místo – profi l (např. konvergenční profi l, 

nivelační profi l, inklinometr, extenzometr, čelba aj.) tvořený jedním 

a/nebo několika body, na kterých je realizován sběr dat, tedy sle-

dované body. Kapitola sdružuje množinu profi lů podle konkrétních 

typů měření (např. geodetická měření, inklinometrická měření, po-

stupy ražeb, čelby aj.). Nadřazená entita kapitoly je sekce – část 

projektu – např. terén, stavební objekty, tunelová trouba aj. 

K měřicím místům (profi lům) lze ukládat jak diskrétní měření na 

sledovaných bodech (produkty měření z totálních stanic, z geotech-

nických měřidel aj.), tak informace ve formě dokumentů, obrázků 

aj. Diskrétní měření SIISEL zpracuje a prezentuje ve formě grafů 

a/nebo vektorových diagramů a/nebo tabulek vývoje změn sledo-

vaných parametrů (složky vektoru polohové změny sledovaných 

bodů, veličin získaných z geotechnických měřidel aj.).

Přístup k datům služby SIISEL je realizován pomocí webové apli-

kace portálu SIISEL (www.siisel.cz). Tato aplikace slouží k ukládání 

dat do databáze SIISEL, k jejich archivaci, interpretaci a prezentaci. 

Přístup k informacím služby SIISEL je řízen scénářem uživatelských 

rolí přidělených jednotlivým uživatelům. Uživatel může být aktivní 

(má právo k vkládání dat do databáze) nebo pasivní (má právo pouze 

k prohlížení dat databáze). Lze nastavit rozsah přístupu buď k úplné-

mu obsahu, anebo jen k určité části databáze SIISEL.

Obr. 14 Měřicí aparatura k průběžnému monitorování veškerých otřesů 
a vibrací
Fig. 14 Measurement apparatus for continuous monitoring of all tremors and 
vibrations 
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First application of SIISEL information system 
to the project on step-free access to Karlovo Náměstí 
metro station 

The geotechnical monitoring of the step-free access to Karlovo 

Náměstí metro station is the fi rst use of the SIISEL database system. 

The preparation of the database environment for the SIISEL service 

proceeds from the fi nal design of the project. This design prescribes 

measuring the excavation deformations, surface deformations, 

measuring survey points on buildings, monitoring of development 

of building defects, measuring the cracks and their changes and 

engineering geological observation. The structure of the database 

entities corresponds to it. The navigation to concrete measurement 

results is possible either through the main SIISEL service menu or 

through the design “noticeboard” or through the GIS window. The 

measured values of the parameters being monitored are compared 

with the values of warning states prescribed by the design. The sign 

of the warning state achieved is visible in the GIS window and on 

the design “noticeboard”. 

An example of an comprehensive assessment of measurements 

on the points on terrain surface in Václavská Street, namely in 

the period from June 2019 to November 2019, in the form of 

hypsometry of the values of vertical displacement of points 

stabilised on the terrain surface in the area of the defi ned impact 

on of the structure of the environment, is presented in one of the 

preceding pictures (see Fig. 11). Even the points the position 

changes (vertical component) of which have been presented in 

Figures 9 and 10 were used for the interpolation. 

Results of all measurements archived in the SIISEL database are 

always summed up and interpreted in a weekly report, which is 

a basis for the Monitoring Board meetings. 

CONCLUSION

Geotechnical monitoring of the construction of the step-free access 

to Karlovo Náměstí metro station provides all participants of the 

construction with continuous information about the behaviour of the 

primary lining of the underground working and about the infl uence 

of the work on the surface, especially on adjacent buildings. Even 

the water table level in the nearby well and, of course, the infl uence 

of the excavation of the interchange galleries at the existing Karlovo 

Náměstí metro station are consistently monitored. Awareness of 

all participating subjects of results of geotechnical monitoring 

and archiving the measured data is ensured by the new SIISEL 

information system. Currently, after completion of excavation of 

both shafts and a part of the interchange galleries, it is possible to 

say that, as far as the quantities being monitored are concerned, the 

construction proceeds in compliance with assumptions. 
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K vyhledání žádaných informací slouží úvodní okno „nástěnky“, 

kde je prezentován aktuální stav vývoje monitoringu, nebo okno 

GIS, kde přes symboly měřicích míst je přímá cesta k datům k těm-

to místům příslušných.

První použití informačního systému SIISEL na projektu 
bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo 
náměstí

Prvním použitím databázového systému SIISEL je geotechnický 

monitoring bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo ná-

městí. Příprava databázového prostředí pro službu SIISEL zde vy-

chází z realizační dokumentace projektu. Tento projekt předepisuje 

měření deformací výrubu, deformací povrchu, měření geodetických 

bodů na objektech, sledování rozvoje poruch objektů, měření trh-

lin a jejich změn, inženýrskogeologické sledování. Tomu odpoví-

dá i struktura entit databáze. Navigace ke konkrétním výsledkům 

měření je možná buď přes hlavní menu služby SIISEL, nebo přes 

nástěnku projektu nebo přes okno GIS. Dosažené hodnoty sledova-

ných parametrů jsou srovnávány s projektem stanovenými hodnota-

mi varovných stavů. Příznak dosaženého varovného stavu je zjevný 

v okně GIS a na nástěnce projektu. 

Na jednom z předešlých obrázků (obr. 11) je příklad komplexní-

ho zhodnocení měření bodů na terénu v ul. Václavská, a to v období 

6/2019 až 11/2019 ve formě hypsometrie hodnot svislého posunu 

bodů stabilizovaných na terénu v oblasti defi novaného vlivu stavby 

na prostředí. Pro interpolaci byly využity i body, jejichž polohové 

změny (svislá složka) byly již prezentovány na obr. 9 a 10.

Výsledky všech měření archivovaných v databázi SIISEL jsou 

vždy shrnuty a interpretovány do zprávy, která je podkladem k jed-

nání rady monitoringu (RAMO). 

ZÁVĚR

Geotechnický monitoring na stavbě bezbariérového zpřístupně-

ní stanice Karlovo náměstí poskytuje průběžně všem účastníkům 

výstavby informace o chování primárního ostění podzemního díla 

a o vlivu prováděných prací na povrch, obzvlášť na přilehlou zá-

stavbu. Důsledně je monitorována i úroveň hladiny podzemní vody 

v nedaleké studni a samozřejmě i vliv ražby přestupních chodeb 

na stávající stanici metra Karlovo náměstí. K informovanosti všech 

zúčastněných subjektů o výsledcích geotechnického monitoringu 

a archivaci naměřených dat slouží nový informační systém SIISEL. 

V současné době po vyhloubení obou šachet a vyražení části pře-

stupních chodeb lze říci, že výstavba probíhá z hlediska hodnot mo-

nitorovaných veličin v souladu s předpoklady. 
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