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ÚVOD

Ražené tunely na stavbě trasy metra I.D v Praze, provozní úsek 

Náměstí Míru – Depo Písnice, představují v oblasti přestupní stanice 

Pankrác velmi náročný stavební projekt. Jeho obtížnost vyplývá jak 

z náročnosti konstrukce samé (jednolodní ražená stanice Pankrác, 

dvoukolejné traťové tunely a složité prostorové uspořádání souvi-

sejících objektů – přestupní tunely, tubusy stávající trasy metra C, 

INTRODUCTION

Mined tunnels of the metro ID construction in Prague, operating 

section between Náměstí Míru and Písnice Depot, represent a very 

diffi cult construction in the area of the Pankrác interchange station. 

Its diffi culty results both from the complexity of the structure itself 

(the one-vault mined station Pankrác, twin-track running tunnels 

and the complicated spatial arrangement of associated objects – 
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ABSTRAKT
Článek popisuje základní informace týkající se výstavby jednoho ze čtyř budovaných průzkumných děl nové trasy D metra v Praze 

v úseku PAD4. Jedná se o předstihovou část výstavby budoucí linky D, která bude v pořadí čtvrtou linkou pražského metra. Větší část 
průzkumného díla, kterou tvoří kalota přechodového tunelu mezi stanicemi Pankrác linky C a nové linky D, se stane v budoucnu integrova-
nou součástí stavby metra. Cílem průzkumných prací je ověření očekávaných složitých geologických podmínek v tomto úseku a potvrzení 
navrhovaného technického řešení včetně pokusných injektáží, které mají za úkol zvýšit kvalitu horninového prostředí kosovského souvrství. 
Nedílnou součástí úspěšné a bezpečné realizace stavebních prací představoval návrh vhodné strojní sestavy především z důvodu malého 
profi lu šachty a poměrně velkého profi lu kaloty raženého tunelu, která ve své konečné podobě má šířku cca 11 m a výšku cca 6,5 m. Prů-
zkumné stavební práce v úseku PAD4 jsou nyní ve fázi, kdy je dokončeno zajištění a vyhloubení přístupové šachty, je ukončena první fáze 
ražeb a provádějí se pokusné injektáže. 

ABSTRACT
The paper describes basic information regarding the construction of one of the four survey workings under construction on the new 

Metro Line D in Prague in the PAD4 section. It is a preliminary part of the construction of the future Line D, which will be the fourth line of 
Prague metro. A bigger part of the survey working, formed by top heading of the transition tunnel between stations Pankrác on Line C and 
Pankrác on the new Line D, will become an integrated part of the metro construction. The objective of the survey operations is to verify the 
anticipated complicated geological conditions in this section and confi rm the proposed technical solution, including experimental injection 
of grout the task of which is to increase the quality of the Kosov Formation ground environment. An inseparable part of successful and safe 
execution of construction work was represented by the proposal for a suitable set of mechanical equipment, fi rst of all for the reason of 
the small profi le of the shaft and relatively large profi le of the top heading of the mined tunnel, which is ca 11m wide and ca 6.5m high in 
its fi nal form. The survey construction operations in the PAD4 section are currently in the phase where the support and excavation of the 
access shaft has been fi nished, the fi rst stage of the underground excavation has been fi nished and trial grouting is underway.

Obr. 1 Podélný geologický řez ze zadávací dokumentace
Fig. 1 Longitudinal geological section from tender documentation 
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eskalátorové tunely apod.), tak i z existence velmi složitých geolo-

gických poměrů, a to především tektonicky porušeného horninového 

masivu kosovského souvrství (ordovik) a přechodu do silurských 

hornin v uzávěru synklinální stavby horninového masivu skalního 

podloží. Samozřejmě je nutné vzít v potaz i geotechnické riziko vý-

stavby této podzemní stavby v intravilánu a v bezprostřední blízkosti 

provozované trasy metra C. Z tohoto důvodu je ověření předpoklá-

daných vlastností horninového masivu a jeho chování pomocí ražby 

průzkumného díla velmi potřebné a téměř nevyhnutelné. Především 

kosovské souvrství se předpokládá jako nejobtížnější ať už z pohledu 

razičských prací, nebo z titulu jeho vlivu na okolní podzemní a po-

vrchové objekty. Součásti této stavby je tedy vyražení průzkumné-

ho díla, realizace pokusných injektáží, ražba geotechnické rozrážky 

a různé typy průzkumných prací a zkoušek včetně zkoušek in situ.

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY NA STAVBĚ 

Předpokládané geologické a hydrogeologické podmínky 
na stavbě

Sledované zájmové území geomorfologicky patří k pražské plo-

šině. Povrch území je v této části stavby převážně plochý důsled-

kem erozivní a akumulační činnosti Vltavy.

Podle předpokladů ze zadávací dokumentace stavby měla být vět-

šina délky raženého díla zastoupena břidlicemi kosovského souvrst-

ví s předpokladem přechodu cca 25 m na konci ražeb do velmi pev-

ných diabasů (obr. 1). Kosovské souvrství je nemladším ordovickým 

souvrstvím. Jedná se o fl yšové souvrství, kde dochází k rychlému 

střídání jílovitých a prachovitých tence vrstevnatých břidlic a desko-

vitě až lavicovitě odlučných křemenných pískovců a křemenců. Ve 

svrchní části souvrství převládají hrubozrnné lavicovité pískovce, 

břidličné vložky zde chybí. Celková mocnost souvrství se pohybuje 

kolem cca 80–120 m. Jako celek je kosovské souvrství odolnější 

proti zvětrávání a v reliéfu území se projevují jako hřbety vyvýšenin. 

Horniny jsou však v dané oblasti značně tektonicky porušené, silně 

rozpukané a na odlučných plochách limonitizované.

Diabasy (basalty) jsou charakteristické svým vulkanismem, při 

kterém dochází k podmořským výlevům vulkanických těles do-

provázených sopečnými vyvrženinami, tufy a tufi ty. Diabasy jsou 

zelenavě šedé, obecně velmi tvrdé, s charakteristickou ofi tickou 

strukturou, kulovité či polštářovité odlučnosti. Zcela nepravidel-

ně tvoří také silně zvětralé polohy hornin s jílovitým rozpadem. 

Diabasy tvoří především proniky ložních žil anebo plošné výlevy 

v různých hloubkách sedimentace zejména na rozhraní kosovské-

ho a liteňského, nebo liteňského a kopaninského souvrství. Zásoby 

podzemní vody vznikají v prostoru stanice metra Pankrác pouze 

z atmosférických srážek. Množství infi ltrované vody je rovněž 

závislé na stupni a charakteru zástavby infi ltračního území. Cel-

kové přítoky podzemní vody do průzkumného tunelu, stanovené 

hydrogeologickým průzkumem, se měly pohybovat v ustáleném 

stavu v rozmezí 0,8–1,1 l/s. Maximální přítoky na čelbu z hydro-

geologického masivu mohou však v iniciálním stadiu dosáhnout až 

15 l/s. Dosah depresního kužele byl předpokládán 81 m.

Skutečně zastižené geologické a hydrogeologické 
podmínky na stavbě

Při ražbě průzkumného díla mělo zastižené kosovské souvrství 

převážně charakter střídání vrstev jílovité břidlice a křemenných 

pískovců, kdy nejčastější vlastnosti břidlice jsou břidlice šedá, des-

kovitě až tence deskovitě vrstevnatá, s průměrnou roztečí diskon-

tinuit 10–40 mm, kterou lze snadno rozbíjet kladívkem, až lámat 

v ruce, třídy R4–R5. Křemenné pískovce jsou světle šedé, třída R2, 

deskovitě vrstevnaté s kostkovým rozpadem, s průměrnou roztečí 

diskontinuit 20–60 mm. 

interchange tunnels, the existing metro C tunnel tubes, escalator 

tunnels etc. ) and the existence of very complex geological 

conditions, fi rst of all the tectonically faulted Kosov Formation 

rock massif (Ordovician), and transition into Silurian rock at the 

end of the synclinal structure of the rock massif in the bedrock. 

Of course, it is necessary to take into consideration also the 

geotechnical risk of construction of this underground structure in 

the urban area and in the immediate vicinity of the operating metro 

Line C. For that reason the verifi cation of the assumed properties 

of the rock massif and its behaviour by means of excavation of 

the survey working is very much needed and nearly unavoidable. 

In particular, the Kosovo Formation is considered to be the most 

diffi cult, both from the aspect of mining operations and from the 

title of its behaviour toward underground and surface objects in the 

vicinity. The excavation of the survey working, execution of trial 

grouting, excavation of a geotechnical gallery and various parts of 

survey operations and tests, including in situ tests, are parts of this 

construction. 

GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS 
ON CONSTRUCTION SITE 

Assumed geological and hydrogeological conditions 
on the construction site

In terms of geomorphology, the area of interest being monitored 

belongs to the Prague Plateau. A fl at surface predominates in this 

part of the construction area due to the erosive and accumulation 

activity of the Vltava. 

According to assumptions from the tender documents, the 

majority of the length of the mined working was to be represented 

by Kosov Formation shale with the assumption of transition to very 

strong diabase about 25m before the excavation end (see Fig. 1). The 

Kosov Formation is the youngest Ordovician formation. It is a fl ysh 

formation, where greenish clayey, silty and sandy thinly bedded 

shale and lamellar to bedded jointing of quartzose sandstone, 

quartzite and greywacke alternate quickly. In the upper part of the 

formation, coarsely-grained tabular sandstone predominate and 

shale interbeds are missing. The aggregate thickness of the strata 

fl uctuates about ca 80–120m . As a whole, the Kosov formation is 

more resistant to weathering and the layers manifest themselves 

in the area relief as ridges of humps. The rock is, in addition, 

signifi cantly tectonically faulted, heavily fractured and heavily 

limonitised on joint surfaces. Due to the fl ysh character, it is also 

prone to sliding. 

The diabase is characterised by diabase volcanism, where 

undersea outpouring of volcanic bodies accompanied by volcanic 

ejecta, tuff and tuffs occurs. The diabase is greenish grey, generally 

very hard, with characteristic ophitic structure, with spherical 

or pillow jointing. It also completely irregularly forms heavily 

weathered layers of rock with clayey dissolution. The diabase 

forms mainly intrusions of intrusion veins or planar effusions at 

various levels of sedimentation, fi rst of all at the interfaces of Kosov 

and Liteň or Liteň and Kopanina formation layers. Groundwater 

reserves develop in the Pankrác station area only from atmospheric 

precipitation. The amount of infi ltrated water in addition depends 

on the degree and character of the development in the infi ltration 

area. The rate of the total groundwater infl ow into the exploratory 

tunnel determined by the hydrogeological survey was to fl uctuate 

in the steady state about 0.8–1.1L/s. However, the maximum rates 

of the infl ow to the excavation face from the hydrogeological 

massif can reach up to 15L/s in the initial phase. The reach of the 

depression cone of 81m is assumed.



16

29. ročník - č. 4/2020

Actually encountered geological and hydrogeological 
condition on site 

The Kosov Formation encountered during the course of the 

excavation of the survey working had mostly the character of 

alternation of clayey shale layers and quartzose sandstone, where 

the most frequently encountered rock is grey shale, tabularly 

to thinly tabularly disintegrating, with the average spacing 

of discontinuities of 10–40mm, which is easy to break with 

geologist’s hammer or break in hand, class R4–R5. The properties 

of the quarcite correspond to light quartzite, tabularly bedded 

with cubical fracturing, with average spacing of discontinuities 

of 20–60mm, which can be broken with diffi culties, class 

R2–R3. 

Layers of fi ne-grained quartzose sandstone, slightly weathered 

to fresh W2–W1, light grey, with tabular to bedded jointing, 

cubicularly disintegrating, locally tectonically crushed, hard to 

be chipped off with geologist’s hammer, class R2–R1were also 

documented on the excavation face. The layers formed thick 

benches along which the clayey shale was tectonically affected, 

frequently by slickensides on bedding planes. 

A thick layer of volcanite diabase was encountered at the end 

of the excavation. The diabase is massive, weakly fractured, gray-

green, altered on contact with shale, class R5–R6, otherwise further 

fresh to slightly weathered W1–W2, strength class R3. Its location 

was encountered by about 20m further than expected in the tender 

documents. 

The trend and dip of bedding fl uctuated from 320–20° to 30–45°. 

The bedding planes were described as fl at, smooth, completely 

persistent, with average joint spacing of 10–40mm for shale and 

50–250mm for quartzite, with maximum aperture up to 1mm, 

joints fi lled with Fe oxides. 

The orientation of joints in the survey working is moderately 

variable, where two systems predominate. The orientation of the 

fi rst system is 190–195°/50–60°; the planes are described as fl at, 

smooth, partially persistent, with average spacing of 50–150mm, 

with average aperture up to 1mm, with Fe oxides. The orientation 

of the second system is 250–280°/85°, its planes are described 

as fl at, smooth, partially persistent, with average spacing of 

70–150mm. 

Three tectonic faults were encountered by the excavation; the fi rst 

one was at the chainage of ca 19m with the orientation 125°/80°, the 

second one at the chainage of 44m, with the orientation 155°/80° 

and the third one at the chainage of 101m, with the orientation 

130°/85°.

Water infl ows from the excavation face and sides were 

documented throughout the excavation. The average rate of infl ow 

into the survey working fl uctuated between 0.1 up to 0.3L/s. The 

largest infl ows were documented from quartzite layers which are 

signifi cantly fractured and form a fi ssure aquifer. Clayey shale 

layers were dry, easily slaking to clay with fragments on contact 

with water fl owing from the quartzite layers. The maximum infl ow 

rate of 2.5L/s was encountered at chainage of ca 96m of the survey 

working excavation. The total groundwater infl ow rate amounts to 

ca 0.5L/s. 

One of the most important information obtained so far within 

the framework of the survey is about the signifi cant infl uence of 

lowering the water table due to the excavation of objects in the 

Kosov Formation, causing excessive settlement of the objects 

signifi cantly higher than expected. Their infl uencing started a long 

time before the excavation itself. Thus the limits for settlement of 

the objects in the vicinity have been largely exhausted due to the 

excavation itself. 

Na čelbě byly rovněž dokumentovány výrazné polohy jemno-

zrnných křemenných pískovců, navětralých až zdravých W2–W1, 

světle šedých, deskovitě až lavicovitě vrstevnatých, blokovitě roz-

padavých, místy tektonicky podrcených, kladívkem lze těžce otlou-

kat, třídy R2–R1. Tyto polohy tvořily mocné lavice, podél kterých 

byla jílovitá břidlice tektonicky porušena často proklouzáním po 

plochách vrstevnatosti.

Na závěr ražby byla zastižena mocná poloha vulkanitu – diabas, 

který je masivní, slabě rozpukaný, šedozelený, na kontaktu s bři-

dlicemi alterovaný, jinak dále zdravý až navětralý W1–W2, třídy 

pevnosti R3 až R2. Jeho poloha byla zastižena o cca 20 m déle, než 

se předpokládalo v zadávací dokumentaci.

Vrstevnatost skalního podloží se pohybovala v rozmezí 

320–20°/30–45°. Její plochy byly popsány jako rovné, hlad-

ké, zcela průběžné, s průměrnou roztečí 10–40 mm u břidlic 

a 50–250 mm u křemenců, s maximálním rozevřením do 1 mm, 

s výplní Fe oxidů.

Orientace puklin je v průzkumném díle mírně variabilní, kdy 

převládají dva systémy. První má orientaci 190–195°/50–60°, plo-

chy jsou popsány jako rovné, hladké, částečně průběžné, s průměr-

nou roztečí 50–150 mm, s průměrným rozevřením do 1 mm, s Fe 

oxidy. Druhý systém má orientaci 250–280°/85° a jeho plochy jsou 

popsány jako rovné, hladké, částečně průběžné, s průměrnou roz-

tečí 70–150 mm.

Ražbou byly zastiženy tři tektonické poruchy, první byla ve sta-

ničení cca 19 m s orientací 125°/80°, druhá ve staničení 44 m s ori-

entací 155°/80° a třetí ve staničení 101 m s orientací 130°/85°.

Po celou dobu ražby byly dokumentovány přítoky vody z čela 

a boků výrubu. Průměrný přítok do průzkumného díla se pohybo-

val v rozmezí 0,1 až 0,3 l/s, kdy největší přítoky byly dokumento-

vány z poloh křemenců, které jsou výrazně rozpukané a tvoří puk-

linový kolektor. Polohy jílovitých břidlic byly suché, při kontaktu 

s vodou vytékající z poloh křemenců se snadno rozbřídají na jíl 

s úlomky. Maximální přítok vody 2,5 l/s byl zastižen ve staničení 

cca 96 m ražby průzkumného díla. Celkový přítok podzemní vody 

činí cca 0,5 l/s. 

Jednou z nejdůležitějších doposud získaných informací v rám-

ci průzkumu je výrazný, ražbou vyvolaný, vliv snižování hladiny 

podzemní vody v kosovském souvrství na okolní objekty, čímž do-

chází k nadměrným sedáním těchto objektů o hodnoty vyšší, než 

se předpokládalo, a k jejich ovlivňování docházelo daleko před sa-

motnou ražbou. Pro samotnou ražby tím pádem byly limity sedání 

okolích objektů z větší části vyčerpány.

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, HLOUBĚNÍ ŠACHTY

Příprava území 

Staveniště úseku PAD4 se nachází na rohu ulic Budějovická a Na 

Strži. V blízkosti šachty z jižní strany vede vodovodní potrubí prů-

měru 1200 mm a 400 mm. Ze západní strany procházejí v hloubce 

cca 12 m pod povrchem ražené tunely provozovaného úseku metra 

C, z východní strany kolektor (obr. 2) a ze strany severní samot-

ná ulice Na Strži, včetně VN kabelu 110 kV. Protože pro samot-

né zajištění šachty a následnou ražbu průzkumného díla dochází 

k pojezdům těžké mechanizace právě nad vodovodním potrubím 

1200 mm a 400 mm, bylo nutno jako ochranu těchto potrubí vy-

betonovat ŽB desku. Další komplikace přinesla realizace elektro 

přípojky VN včetně trafostanice a samotné prvky zařízení staveni-

ště, od staveništních buněk, přes zařízení pro úpravu důlních vod 

pozůstávající ze sedimentačních nádrží, neutralizace a odlučovače 

ropných látek, až po místo mezideponie a skladování materiálů 

potřebných pro práce. Toto všechno bylo ztíženo malou plochou 

záboru.
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SITE PREPARATION, EXCAVATION OF SHAFT 

Site preparation 

The construction site for the PAD4 section is located at the 

corner of Budějovická and Na Strži streets. Water pipelines 

1200mm and 400mm in diameter lead in the vicinity of the shaft 

from the southern side. Mined tunnels of the operating section of 

Hloubení šachty 

Přístupová šachta pro ražbu průzkumného díla má vnitřní průměr 

7,6 m a hloubku cca 30 m, kdy v hloubce cca 22 m je průměr sní-

žený na 7 m z důvodu ŽB převázky. Zajištění šachty je tvořeno pře-

vrtávanými pilotami průměru 1000 mm, od hloubky cca 22 m jsou 

pouze sekundární piloty a prostor mezi pilotami je zajištěn stří-

kaným betonem. Stříkaný beton byl nanášen 

v suché formě pomocí stříkacího stroje Aliva 

262. Práce na zajištění šachty byly zahájeny 

v průběhu srpna a dokončeny na začátku října 

roku 2019. Samotné hloubení probíhalo do 

hloubky cca 6 m z povrchu pomocí bagru. Od 

hloubky cca 6 m až na dno se šachta hloubila 

pomocí bagru Takeuchi TB138 FR umístěné-

ho na dně šachty (obr. 3), kdy rubanina byla 

naložena do výklopné vany o objemu 2 m3 

a následně vytažena pomocí jeřábu RDK 300 

na mezideponii na povrchu. Po vyhloubení 

šachty do úrovně cca dna kaloty průzkumné-

ho díla byl proveden dvouřadový mikropilo-

tový deštník nad budoucím profi lem tunelu, 

který byl vytvořen mikropilotami 114/10 mm 

délky 15 m. Po dokončení hloubení, betonáže 

ŽB desky na dně jámy, včetně čerpací jímky 

a jejího vystrojení, byla 11. 1. 2020 zaháje-

na ražba samotného průzkumného díla. Již 

v rámci hloubení šachty byly zastiženy pevné 

vrstvy křemenců různých mocností od řádo-

vě cm až po první jednotky m. Tyto vrstvy 

zpomalovaly práce na hloubení a zároveň 

Obr. 2 Půdorys úseku PAD4 včetně okolních objektů
Fig. 2 Plan view of PAD4 section including buildings in the vicinity 

Obr. 3 Hloubení stavební šachty
Fig. 3 Excavation of construction shaft
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the metro C line run at the depth of ca 12m under the surface from 

the western side, a utility tunnel from the eastern side (see Fig. 2) 

and Na Strži street itself, including a 110kV HT cable, from the 

northern side. Because of the fact that heavy mechanical equipment 

runs above the 1200mm and 400mm water pipelines for the purpose 

of installation of the shaft support and subsequent excavation of the 

survey working, it was necessary to carry out an RC slab to protect 

the pipelines. Other complications were brought by the work on a 

high voltage terminal including a transformer station and elements 

of the site arrangement, from site containers, through a facility 

for treatment of mine water consisting of sedimentation basins, a 

neutralisation and oil separator, up to the space for an intermediate 

stockpile and storing materials required for the work. That all was 

made more diffi cult by the small land acquisition area.

Shaft excavation

The access shaft for the excavation of the underground working is 

7.6m in internal diameter and ca 30m deep. The diameter is reduced 

at the depth of ca 22m to 7m with respect to an RC waler. The shaft 

support is formed by secant bored piles 1000mm in diameter; down 

from the depth of 22m, there are only secondary piles and the space 

between them is supported with shotcrete. Shotcrete was applied in 

dry form using Aliva 262 spraying machine. The work on the shaft 

support started during August and was fi nished at the beginning of 

September 2019. The excavation itself proceeded up to the depth of 

ca 6m from the surface using an excavator. From the depth of ca 6m 

to the bottom the shaft was excavated using a Takeuchi TB138 FR 

excavator placed on the shaft bottom (see Fig. 3). Muck was loaded 

to a tipping container with the volume of 2m3 and subsequently was 

lifted using an RDK 300 crane to an intermediate stockpile on the 

surface. After completion of the shaft excavation up to the level of 

the bottom of the top heading of the survey working, a double-row 

canopy tube pre-support consisting of 15m long tubes 114/10mm 

was carried out over the future tunnel profi le. After completion 

of the excavation, concreting of an RC slab on the shaft bottom, 

including a sump pit and its support, the excavation of the survey 

working itself commenced on 11 January 2020. Strong quartzite 

layers with various thicknesses in the order of cm to initial units 

of m were encountered already within the framework of the shaft 

excavation. The layers decelerated the work on the excavation and, 

at the same time, drained groundwater which was encountered at 

the depth of 6m. 

EXCAVATION OF SURVEY WORKING 

The excavation of the survey working commenced in mid-

January 2020. The excavation proceeds in accordance with the 

NATM principles and is divided into 4 types: TYPE 1, TYPE 2, 

TYPE 3 and TYPE 4. The tender documents of the project assumed 

the excavation mostly through rock with excavation support class 

TT5a, where the Kosov Formation was assumed, and in the last 

ca 24m long section they assumed excavation through rock with 

excavation support class TT4 due to anticipated strong limestone. 

The total length of the mined working amounts to 116.7m (see Fig. 

2). The profi le of the working is divided into top heading and bottom 

in case of TYPE 1 (see Fig. 4), top heading 1, top heading bottom 

1, top heading 2 and bottom of top heading 2 in case of TYPEs 

2 and 4 (see Fig. 5) and top heading 1 and top heading bottom 

1 in the case of TYPE 3 (see Fig. 6). Extensive trial injection of 

grout just into the space of the excavation of top heading 2, where 

its effectiveness is to be tested because of complicated geological 

properties of the Kosov Formation rock massif for the future 

excavation of the Pankrác one-vault station. Finally, the exploration 

drénovaly podzemní vodu, která byla zastižena v hloubce 6 m od 

povrchu. 

RAŽBA PRŮZKUMNÍHO DÍLA

Ražba průzkumného díla byla zahájena v polovině ledna 2020. 

Ražba probíhá podle zásad NRTM a je rozdělena na 4 typy: TYP 1, 

TYP 2, TYP 3 a TYP 4. Zadávací dokumentace stavby předpoklá-

dala ražbu převážně v technologické třídě TT5a, kde se očekávalo 

Obr. 4 Vzorový řez ražby TYP 1
Fig. 4 Typical cross-section of TYPE 1 excavation

Obr. 5 Vzorový řez ražby TYP 2 a 4
Fig. 5 Typical cross-section of TYPE 2 and 4 excavation

Obr. 6 Vzorový řez ražby TYP 3
Fig. 6 Typical cross-section of TYPE 3 excavation
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kosovské souvrství, v posledních cca 24 m ražbu v TT4 z důvodu 

předpokládaných pevných diabasů. Celková délka raženého díla je 

116,7 m (obr. 1). Profi l díla je v TYPU 1 dělený na kalotu a dno ka-

loty (obr. 4), v TYPU 2 a 4 na kalotu 1, dno kaloty 1, kalotu 2 a dno 

kaloty 2 (obr. 5) a v TYPU 3 na kalotu 1 a dno kaloty 1 (obr. 6). 

Jako součást průzkumu jsou navrženy rozsáhlé pokusné injektáže 

právě do prostoru ražby kaloty 2, kde při její samotné ražbě se má 

vyzkoušet její účinnost z důvodu složitých geologických vlastností 

horninového masivu kosovského souvrství pro budoucí ražbu jed-

nolodní stanice Pankrác. Nakonec se vyrazí průzkumná rozrážka 

do oblasti budoucí stanice Pankrác, kde se provedou terénní zkouš-

ky geotechnických parametrů horninového 

masivu. 

Ražba průzkumného díla ovlivňuje řadu 

podzemních a nadzemních objektů, kde mezi 

nejvýznamnější patří podchod provozova-

ných tunelů metra C, včetně hloubených ob-

jektů stanice Pankrác, kdy nejmenší vzdále-

nost vrcholu kaloty raženého díla je cca 5 m 

od těchto objektů.

Na začátku byl z důvodu malého prostoru 

ve stavební šachtě pro ražbu používán jenom 

speciální tunelový bagr (obr. 7), včetně vrta-

cí lafety od rakouské fi rmy Wimmer, protože 

klasický vrtací vůz by se rozměrově do štoly 

nevešel. Až po vyražení cca 6 m bylo mož-

né nasadit kolový nakladač BOBCAT S850. 

Stříkaný beton je nanášen mokrou cestou 

pomocí manipulátoru Meyco Oruga (obr. 8) 

a samotná směs je dopravována potrubím po-

mocí čerpadla Meyco Suprema, které je umís-

těno na povrchu v blízkosti šachty. Tím, že je 

beton dopravován do tunelu přes potrubí, byla 

zvýšená pozornost věnována vlastní receptu-

ře především z hlediska její konzistence, aby 

nedocházelo k ucpávání samotného potrubí. 

gallery will be excavated to the area of the 

future Pankrác station, where testing of the 

rock mass parameters will be conducted. The 

excavation of the survey working is affected 

by numerous underground and aboveground 

structures, where among the most important 

ones there are the passage under operating 

metro C tunnels including cut-and-cover 

structures of Pankrác station, where the 

smallest distance of the top heading crown 

of the mined working from those structures 

amounts to ca 5m. 

At the beginning, only a special tunnel 

excavator (see Fig. 7) including a drilling 

boom from Austrian fi rm Wimmer was used 

because of the small space in the construction 

shaft since dimensions of a classical drilling 

rig would not have fi tted into the gallery. 

BOBCAT S850 wheeled loader could be 

employed only after completion of ca 6m of 

the excavation. Wet process of spraying is 

carried out using Meyco Coruga manipulator 

(see Fig. 8) and the mixture itself is 

transported through a pipeline using Meyco 

Suprema pump, which is located on the 

surface, in the vicinity of the shaft. Since concrete is transported to 

the tunnel through a pipeline, increased attention is paid mainly to 

the recipe itself fi rst of all from the aspect of its consistency, so that 

plugging of the pipeline is prevented. It is possible to add setting 

retarder into the mixture to maintain the required consistency for 

ca 3 to 4 hours. After completion of the tunnel excavation length of 

ca 45m, the contractor could use a classical drill rig, where, again 

because of small dimensions of the construction shaft, they chose 

a new twin-boom machine manufactured by EPIROC fi rm, marked 

S2. The machine had to be partially disassembled before lowering 

it to the underground (see Figures 9a and 9b). Both booms were 

Obr. 8 Manipulátor Meyco Oruga a typická čelba v kosovském souvrství – nahoře křemence a dole 
břidlice
Fig. 8 Meyco Oruga manipulator and typical excavation face in Kosov Formation – quartzite in the top 
and shale at the bottom 

Obr. 7 První metry ražby pomocí speciálního tunelbagru
Fig. 7 Initial metres of excavation using a special tunnel excavator 
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Do směsi je možné přidat podle potřeby zpomalovač, který udrží 

požadovanou konzistenci po dobu cca 3 až 4 hodin. Po vyražení tu-

nelu na délku cca 45 m mohl zhotovitel použít klasický vrtací vůz, 

kde opět z důvodu malých rozměrů stavební šachty zvolil nový 

dvoulafetový stroj od fi rmy EPIROC s označením S2. Stroj musel 

být před spuštěním do podzemí částečně demontován (obr. 9 a, b), 

byla demontována obě ramena (jedno rameno je osazeno lafetou 

pro vrtání a na druhém rameni je pracovní koš), která se jako prv-

ní umístila do tunelu, pak se spustil samotný stroj a v podzemí 

byla obě ramena namontována. Pomocí klasického vrtacího vozu 

bylo možné zrychlit časy při vrtání a osazování radiálních svor-

níků, jehel a vrtání a osazení čelbových kotev. Druhou výhodou 

je fakt, že na tunelbagru při použití klasického vrtacího vozu má 

zhotovitel potřebný čas na nutné opravy a údržbu tohoto stroje. 

Po vyražení cca poloviny délky tunelu byly postupně nasazeny na 

odtěžení rubaniny dumpry o objemu korby 3 m3, které sypaly ru-

baninu do samovýklopné vany o objemu cca 5 m3 na dně šachty. 

Pomocí jeřábu RDK-300 byla rubanina vysypána na mezideponi 

na povrchu, odkud byla odvezena kolovými vozy na konečnou 

skládku. 

Ražba průzkumného díla potvrdila informace z hloubení šachty, 

kdy téměř po celou délku ražby v kosovském souvrství se střída-

ly vrstvy měkkých břidlic s pevnými polohami křemenců (obr. 8) 

s drénováním horninového masivu v relativně krátkém čase. Z dů-

vodu snižování hladiny podzemní vody docházelo k neočekávaně 

většímu ovlivnění okolí raženého díla. Již po vyhloubení šachty 

došlo k sedání povrchu a objektů provozovaného metra C o cca 

5 mm do vzdálenosti několika desítek metrů. Pevné diabasy byly 

zastiženy s posunutím cca 20 m oproti předpokladu. Po vyražení 

průzkumného díla TYP 1 a TYP 2 byla ražba na cca 1 týden zasta-

vena z důvodu provádění průzkumných jádrových vrtů pro prove-

dení presiometrických/dilatometrických zkoušek a geofyzikálního 

měření. V této době dosahovaly hodnoty sedání tubusů provozova-

ného metra C cca 13 mm, čímž bylo vyčerpáno cca 62 % limitu, a to 

ještě před realizací samotné ražby pod těmito tunely metra. Z to-

hoto důvodu bylo na mimořádném jednání RAMO (Rada monito-

ringu) rozhodnuto o pokračování ražby v TT5b s použitím chemic-

kých injektáží, aby se sedání povrchu, a především objektů metra 

C minimalizovalo. Pro chemickou injektáž byla použita dvouslož-

ková organicko-minerální pryskyřice MasteRoc MP368TIX, která 

byla čerpána přes zabudované čelbové kotvy IBO 32 délky 8 m 

disassembled (one boom with feed for drilling mounted on it and 

a working basked mounted on the other one). They were the fi rst 

to be placed in the tunnel. Lowering of the machine followed and 

both booms were mounted on it in the underground. By using the 

classical drill rig it was possible to reduce the times for drilling and 

installation of radial rockbolts, spiles and drilling and installation 

of anchors into the excavation face. Another advantage is the fact 

that when a classical drilling rig is used, the contractor has the 

time required for necessary repairs and maintenance of the tunnel 

excavator. After excavating about half the length of the tunnel, 

dumpers with 3m3 buckets were gradually employed. They tipped 

the muck into a self-tipping container with the volume of ca 5m3 

on the shaft bottom. Muck was discharged to the intermediate 

stockpile on the surface by means of an RDK crane. It was 

transported from the stockpile to the fi nal stockpile by wheeled 

vehicles. 

The tunnel excavation confi rmed the information from the 

shaft excavation, where layers of soft shale alternated nearly 

along the entire length of the excavation through the Kosovo 

Formation (see Fig. 8), with the rock mass draining in a relatively 

short time. Unexpectedly, larger affecting of the mined working 

surroundings took place due to lowering of water table. Already 

after completion of the shaft excavation, the terrain and structures 

of the operating metro line C settled by ca 5mm up to the distance 

of several tens of metres. Strong diabase was encountered shifted 

by ca 20m in comparison with the assumption. After completion 

of the excavation of TYPE 1 and TYPE 2 survey workings, the 

excavation was suspended for ca 1 week because of the work 

on survey core boreholes designed to verify pressuremeter/

dilatometer and geophysical properties of the rock mass. At that 

time, values of settlement of the operating metro C tubes reached 

ca 13mm, which meant that ca 62% of the limit were exhausted 

even before the excavation under the tunnel tubes. For that reason, 

the decision was made at an extraordinary meeting of the RAMO 

(Monitoring Board) that the excavation in TT5b would continue 

using chemical grouting so that settlement of the surface and, fi rst 

of all, metro C structures was minimised. MasteRoc MP368TIX 

two-component organic-mineral resin was used for chemical 

grouting. It was pumped through 8m long anchors installed to the 

excavation face and forepoles (also IBO 32) by maximum grouting 

pressure of 100 bar. Chemical grouting unambiguously positively 

Obr. 9 Spouštění částečně demontovaného vrtacího vozu S2 (a) a jeho ramen (b)
Fig. 9 Lowering of partially disassembled drill rig S2 (a) and its booms (b)

a) b)
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a předháněné jehly taktéž IBO 32 délky 8 m s maximálním injek-

tážním tlakem 100 barů. Chemická injektáž jednoznačně pozitivně 

omezila další sedání a vyplnila pukliny v okolí raženého díla, čímž 

přispěla ke zpevnění horninového masivu a ke snížení drenážní-

ho efektu hladiny podzemní vody. V této technologické třídě se 

nakonec vyrazil zbytek průzkumného díla oproti předpokladům 

projektu.

Po ukončení první fáze ražeb 13. 7. 2020 byly opětovně provede-

ny průzkumné jádrové vrty s presiometrickými/dilatometrickými 

zkouškami a geofyzikálním měřením na konci průzkumného díla 

a byla zahájena pokusná chemická injektáž v TYPU 2 podle před-

pokladů ze zadávací dokumentace.

Tab. 1 Porovnání délek technologických tříd – předpoklad vs. skutečnost

předpoklad tech. tříd ražby 
– zadávací dokumentace

ražba PAD4
délka celkem 

(m)
délka TT4 

(m)
délka TT5a 

(m)
délka TT5b 

(m)

TYP 1 25,27 15,56 9,71 0,00

TYP 2 16,69 0,00 16,69 0,00

TYP 3 33,41 0,00 33,41 0,00

TYP 4 41,28 24,35 16,94 0,00

skutečně zastižené tech. tříd ražby 

ražba PAD4
délka celkem 

(m)
délka TT4 

(m)
délka TT5a 

(m)
délka TT5b 

(m)

TYP 1 25,27 12,56 12,71 0,00

TYP 2 16,69 0,00 16,69 0,00

TYP 3 33,41 0,00 6,64 26,77

TYP 4 41,28 0,00 0,00 41,28

ZÁVĚR

Dosavadní práce na průzkumu skutečných vlastností horninové-

ho masivu, a především jeho chování ve vztahu k ražbám v před-

pokládaných složitých geologických podmínkách kosovského 

souvrství, potvrdily důležitost těchto informací ve vztahu k připra-

vované další etapě samotné ražby jednolodní stanice Pankrác. Z již 

získaných informací je zřejmé, že chování horninového masivu ve 

vztahu ke snižování hladiny podzemní vody negativně ovlivňuje 

okolí raženého díla, a tím zvyšuje nároky na monitoring a opat-

ření přijímaná po jeho vyhodnocení a neustálou pozornost všech 

zúčastněných, od projektanta přes investora až po samotného zho-

tovitele. Potvrzuje se, že zrealizovat toto dílo bude technicky velmi 

náročné. 
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restricted subsequent settlement and fi lled fi ssures in the mined 

working surroundings. Thus it contributed to strengthening of the 

rock mass and diminishing the drainage effect of the water table. 

Contrary to the expectations, the remaining part of the survey 

working excavation was fi nally fi nished in this excavation support 

class. 

After completion of the fi rst phase of excavation on 13 July 

2020, survey cored boreholes with pressuremeter/dilatometer 

and geophysical tests were again conducted at the end of the 

exploratory working and trial chemical grouting commenced 

in TYPE 2 according to assumptions from the tender 

documents.

Table 1 Comparison of the lengths of excavation support classes – assumption 
vs. reality

assumption of excavation support classes 
– tender documents 

PAD4 
excavation

total length 
(m)

TT4 length 
(m)

TT5a length 
(m)

TT5b length 
(m)

TYPE 1 25.27 15.56 9.71 0.00

TYPE 2 16.69 0.00 16.69 0.00

TYPE 3 33.41 0.00 33.41 0.00

TYPE 4 41.28 24.35 16.94 0.00

actually encountered excavation support 
classes 

PAD4 
excavation

total length 
(m)

TT4 length 
(m)

TT5a length 
(m)

TT5b length 
(m)

TYP 1 25.27 12.56 12.71 0.00

TYP 2 16.69 0.00 16.69 0.00

TYP 3 33.41 0.00 6.64 26.77

TYP 4 41.28 0.00 0.00 41.28

CONCLUSION

The work on the survey of actual properties of rock massif carried 

out so far, fi rst of all its behaviour in relation to the underground 

excavation in the assumed complicated geological conditions of the 

Kosov Formation, confi rmed the importance of the information in 

relation to the next stage of the excavation itself of the Pankrác one-

vault station. It is obvious from the information already obtained that 

the behaviour of rock mass in relation to lowering of water table 

negatively affects the surroundings of the mined working, thus 

increases demands on monitoring and the measures adopted after its 

assessment, permanent attention of all participants from the designer 

through the project owner up to the contractor. It is confi rmed that 

the work on this working will be technically very demanding. 
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