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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU VÝSTAVBY METRA I.D

Plánovaná trasa D představuje čtvrtou linku pražského metra 

a má být vedena přibližně ve směru sever – jih, částečně paralel-

ně s linkou C. První provozní úsek trasy metra D (označený I.D) 

zahrnuje 10 stanic a jeho celková délka je zhruba 10,6 km. Začíná 

na Vinohradech přestupní stanicí s linkou A Náměstí Míru, pokra-

čuje přes Nusle (stanice Náměstí bratří Synků) a Pankrác (stanice 

Pankrác s přestupem na metro C, stanice Olbrachtova) a dále do 

Krče (stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč), Libuše (stanice Nové 

Dvory a Libuš) a Písnice (stanice Písnice), kde bude současně vy-

budované nové depo. S výjimkou stanice Nádraží Krč je celá trasa 

podzemní. První a dopravně nejpotřebnější etapou projektu výstav-

by trasy I.D je úsek Pankrác – Depo Písnice.

Ražené tunely tohoto úseku představují, zejména v oblasti přestup-

ní stanice Pankrác a pokračování metra ve směru ke stanici Olbrach-

tova, velmi náročný stavební projekt – jak vzhledem k náročnosti 

samotné konstrukce, tak i s ohledem na složité inženýrskogeologické 

poměry související především se strukturně komplikovanou stavbou 

a tektonickým porušením horninového masivu. Náročnost projek-

tu v tomto úseku metra souvisí pochopitelně i s významným geo-

technickým rizikem výstavby podzemní stavby v intravilánu města 

a v bezprostřední blízkosti provozované trasy metra C.

Stanice Pankrác D je umístěna pod křižovatkou ulic Na Pankráci, 

Na Strži a Budějovická. Je projektována jako jednolodní ražená 

stanice s plochou výrubu téměř 350 m2. Navržené technické řešení 

umožňuje propojení se stanicí metra Pankrác C samostatným eska-

látorovým tunelem. Navazující traťový úsek směrem ke dvoulodní 

ražené stanici Olbrachtova je nejsložitějším traťovým úsekem na 

celé trase I.D. Kromě dvoukolejných traťových tunelů je zde i velký 

rozplet do jednokolejného odstavného tunelu, umístěného vně trasy 

BASIC DATA ON THE METRO ID CONSTRUCTION 
PROJECT 

The planned Line D represents the fourth line of the Prague 

Metro system and is to be led approximately in the north – south 

direction, partly in parallel with the Line C. The fi rst operating 

section of the metro line D (marked as ID) comprises 10 stations and 

its aggregate length amounts approximately to 10.6km. It begins in 

Vinohrady by a station for interchange with the Line A, continues 

across Nusle (Náměstí Bratří Synků station) and Pankrác (Pankrác 

station with interchange to metro line C, Olbrachtova Station) and 

further to (Nádraží Krč, Nemocnice Krč stations), Libuše (Nové 

Dvory and Libuš stations) and Písnice (Písnice station), where a 

new depot will be constructed concurrently. The entire line, with 

the exception of Nádraží Krč station) is underground. The fi rst and 

most needed stage of the ID line project is the Pankrác – Depo 

Písnice section. 

Mined tunnels on this section, mainly in the area of Pankrác 

interchange station and the continuation of the metro in the direction 

of Olbrachtova station, represent a very complex civil engineering 

project – both with respect to the demands of the structure itself and 

the complicated engineering geological conditions associated fi rst 

of all with the structurally complicated construction and tectonic 

faulting of the rock massif. Of course, the complexity of the project 

in this metro section is also related to the signifi cant geotechnical 

risk of the underground structure constructed in the urban area 

of the city and in close vicinity of the operating C line of the 

metro. 

Pankrác D station is located under the intersection of Na 

Pankráci, Na Strži and Budějovická streets. It is designed as 

a one-vault mined station with the excavated cross-sectional area 
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ABSTRAKT
Úsek nově plánované trasy pražského metra I.D v okolí stanic Pankrác a Olbrachtova představuje nejproblematičtější část projekto-

vané trasy metra D – vzhledem k velmi náročnému řešení stavby, předpokládaným geotechnickým podmínkám ražby a rizikům spojeným 
s negativním ovlivněním okolní zástavby i stávajících objektů trasy metra C. Pro možnost získání komplexních geotechnických informací 
o horninovém prostředí a vlivu podzemní výstavby na okolní objekty je v současné době v tomto úseku metra realizován rozsáhlý doplňkový 
inženýrskogeologický průzkum. Výsledky komplexu průzkumných prací, které jsou realizovány formou průzkumných štol, průzkumných vrtů 
z povrchu i podzemí, geofyzikálním měřením, souborem laboratorních a polních zkoušek, budou sloužit pro bezpečnou realizaci budoucích 
traťových tunelů a stanic nové trasy metra I.D.

ABSTRACT
The section of the newly planned Prague metro line D No. 1 (ID) in the surroundings of Pankrác and Olbrachtova stations represents 

the most problematic part of the metro D line under design – it is so with respect to the very demanding solution to the construction, the 
expected geotechnical conditions of the tunnel excavation and the risks associated with negative infl uencing of the surrounding buildings 
and existing metro C line structures. An extensive supplementary engineering geological survey is currently underway in this metro section 
for the possibility of obtaining comprehensive geotechnical information about ground conditions and the infl uence of the underground 
construction on the surroundings. The results of the supplementary survey operations carried out in the form of exploratory galleries, 
exploratory boreholes from the surface and in the underground, geophysical measurements, a set of laboratory and fi eld tests will serve to 
safe construction of future running tunnels and stations of the new metro ID line. 
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metra na východní straně, přímo pod stávající nadzemní vícepod-

lažní budovou (obr. 1). Na opačné straně, opět vně trasy metra, je 

navíc situována ražená jednokolejná spojka mezi trasami D a C, 

která je před stanicí Olbrachtova zaústěna do pravého jednokolej-

ného traťového tunelu.

DOPLŇKOVÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

V současné době realizovaná etapa doplňkového inženýrsko-

geologického průzkumu v okolí stanic Pankrác a Olbrachtova na-

vazuje na jednotlivé etapy geologických průzkumných prací pro 

trasu metra D, které byly v období 2010–2017 prováděny postup-

ně s projektováním jednotlivých dílčích úseků trasy a příslušných 

stupňů projektové dokumentace. Na základě výsledků dřívějších 

etap průzkumných prací byl doplňkový inženýrskogeologický prů-

zkum v této oblasti rozdělen na celkem čtyři úseky – PAD1, PAD4, 

VO-OL a OL1.

Základním cílem doplňkových průzkumných prací je ověření 

inženýrskogeologických a hydrogeologických podmínek výstavby 

v úsecích s nedostatečnou prozkoumaností, ověření pevnostních, 

přetvárných a technologických vlastností jednotlivých typů hor-

nin a celého horninového masivu, ověření kritických úseků ražby 

s možným výskytem tektonických poruchových zón, ověření vý-

skytu bludných proudů a rezistivity horninového prostředí. Získání 

komplexních geotechnických informací o horninovém prostředí 

bude základním podkladem pro bezpečnou realizaci budoucích tra-

ťových tunelů a stanic metra D.

V další části tohoto článku je stručně popsána metodika, rozsah 

a vybrané dosavadní výsledky průzkumných prací na úsecích VO-

-OL a OL1. Stavební a razicí práce na těchto úsecích provádějí spo-

lečnosti HOCHTIEF CZ a. s. (VO-OL) a STRABAG a.s. (OL1). Ge-

ologické průzkumné práce zajišťuje společnost SG Geotechnika a.s.

GEOLOGICKÉ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Předkvartérní podklad je v předmětném úseku stavby metra I.D 

tvořen převážně nejmladšími horninami ordoviku v podobě ko-

sovského, královodvorského a bohdaleckého souvrství (obr. 2). 

V nejsevernější části stavby v prostoru stanice Pankrác a tunelové 

propojky C – D se vyskytují i mladší silurské horniny liteňské-

ho a kopaninského souvrství, které zde tvoří jádro barrandienské 

synklinály. Z hlediska inženýrské geologie tak bude při budoucí 

výstavbě zastižené široké spektrum značně litologicky i geotech-

nicky odlišných typů hornin – od tence vrstevnatých jílovitých 

břidlic, jílovců a prachovců přes pevnější, ale i křehčí droby, pís-

kovce a křemence až po kompaktní a ve lmi pevné vápnité břidlice 

a vápence. Podmínky ražby budou na několika místech navíc kom-

plikované také nepravidelnými proniky a polohami vulkanických 

amounting nearly to 350m2. The proposed technical solution allows 

for its connection to Pankrác C station by an independent escalator 

tunnel. The track section linking in the direction of the double-vault 

Olbrachtova station is the most complicated track section on the 

entire ID line. Apart from twin-track running tunnels, there is also 

a large bifurcation to a single-track stabling tunnel there, which is 

located on the eastern side, outside the metro route, directly under 

an existing above-ground multi-storey building (see Fig. 1). On the 

other side, again outside the metro route, there is a mined single-

track linking tunnel between the D and C lines there. It is again 

connected before Olbrachtova station to the right-hand single-track 

running tunnel. 

SUPPLEMENTARY ENGINEERING GEOLOGICAL SURVEY 

The currently implemented stage of the supplementary 

engineering geological survey in the vicinity of Pankrác and 

Olbrachtova stations is a follow-up of individual stages of geological 

survey operations for the metro D line which were performed in 

2010–2017 gradually with designing individual partial sections 

of the line and respective degrees of design documentation. The 

supplementary engineering geological survey in this area was 

divided on the basis of results of the previous stages of survey 

operations into 4 sections – PAD1, PAD4, VO-OL and OL1.

The basic objective of the supplementary survey operations is 

to verify engineering geological and hydrogeological conditions 

of the construction in sections with insuffi cient survey, verify 

strength-related, deformational and technological properties of 

individual types of ground and the whole ground massif, verify 

critical sections of the tunnel excavation with possible occurrence 

of fault zones, verify occurrence of stray currents and resistivity 

of the ground environment. Obtaining comprehensive geotechnical 

information about the ground environment will be the basic source 

document for safe construction of the future metro D line running 

tunnels and stations. 

The next part of this paper briefl y describes the methodology, the 

extent and selected results of surveys on the VO-OL and OL1 sections 

obtained so far. The construction and mining work on these sections 

is carried out by HOCHTIEF CZ a. s. (VO-OL) and STRABAG a.s. 

(OL1). Geological survey is carried out by SG Geotechnika a.s.

GEOLOGICAL CONDITIONS IN THE AREA IN QUESTION 

The Pre-Quaternary basement in the construction  section in 

question is formed mostly by the youngest Ordovician rock in 

the form of the Kosov, Králův Dvůr and Bohdalec Formations 

(see Fig. 2). In the northern-most part of the construction in the 

area of Pankrác station and a tunnel linking the line C with line D, 

Obr. 1 Situace průzkumných prací v prostoru úseků VO-OL a PAD4
Fig. 1 Layout of survey operations in the area of VO-OL and PAD4 sections
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there are even upper Silurian rock types of the Liteň and Kopanina 

Formations, forming there the core of the Barrandian syncline. 

From the engineering geology point of view, a wide spectrum of 

signifi cantly lithologically and geotechnically varying rock types 

– from thinly laminated clayey shale, claystone and siltstone via 

stronger but also more brittle greywacke, sandstone and quartzite 

up to compact and very strong calcareous shale and limestone. 

The tunnel excavation conditions will be, in addition, complicated 

in several locations by irregular intrusions and layers of volcanic 

rock types in the form of very strong and massive diabase and 

lamprofyre (minettes). 

The bedrock in the area of interest, according to geol ogical 

maps and results of previous stages of survey operations, contains 

numerous pervasive fault structures of various degrees, directions 

and kinematics. These structures can cause both repeating of 

individual stratigraphic units, interrupting the course of individual 

formations or mutual displacement, as well as they represent 

weak areas of ground massif with signifi cantly less favourable 

geotechnical conditions of construction. 

The Pre-Quaternary rock types forming the basement are overlaid 

by Quaternary sediments in the form of fl uvial and anthropogenic 

sediments. The fl uvial sediments form the material of higher terrace 

steps of the Vltava in the area the Pankrác plateau (Pankrác terrace) 

with the thickness most frequently ranging from 5 to 8m. Loamy 

sand to sandy loams, sand with variable proportion of gravel and 

sandy gravel with 15–20cm boulders are predominating materials 

of the terraces (see Fig. 3). 

The anthropogenic sediments are represented by local terrain 

treatments and fi lls of construction pits which originated during 

the course of the urban development. Their occurrence, material 

composition and thickness are signifi cantly variable. 

There are two basic aquifers in the area of interest taking into 

consideration the geological conditions – the Palaeozoic and the 

Quaternary. Ground water in the Ordovician and Silurian rock 

types is bound to the near-surface zone of rock loosening and to 

tectonically faulted zones. The rock types forming the Bohdalec 

and Králův Dvůr Formations exhibit, with respect to their clayey 

character, relatively low permeability and infl ows into underground 

workings are mostly very low. Conversely, greater groundwater 

infl ows are bound to the layers of fractured sandstone and 

quartzite of the Kosov Formation or layers of stronger Silurian 

hornin v podobě velmi pevných a masivních diabasů a lamprofyrů 

(minet).

Horninové podloží je v zájmovém území podle geologických 

map i výsledků předchozích etap průzkumných prací prostoupeno 

četnými zlomovými strukturami různých řádů, směrů a kinemati-

ky. Tyto struktury mohou způsobovat jak opakování jednotlivých 

stratigrafi ckých jednotek, přerušení průběhu jednotlivých souvrství 

nebo jejich vzájemné posunutí, tak zejména představovat oslabené 

oblasti horninového masivu s výrazně méně příznivými geotech-

nickými podmínkami výstavby.

Horniny předkvartérního podkladu jsou v zájmovém území pře-

kryty kvartérními sedimenty v podobě fl uviálních a antropogenních 

uloženin. Fluviální sedimenty tvoří materiál vyšších terasových 

stupňů Vltavy v prostoru pankrácké plošiny (pankrácká terasa) 

s mocností nejčastěji v rozmezí 5–8 m. Jako materiál teras převa-

žují hlinité písky  až písčité hlíny, písky s kolísajícím podílem štěrku 

a písčité štěrky s valouny o velikosti až 15–20 cm (obr. 3). Antropo-

genní uloženiny představují lokální terénní úpravy a zásypy výkopů 

stavebních jam, které vznikaly v průběhu výstavby města. Jejich 

výskyt, materiálové složení a mocnost je značně proměnlivé.

V zájmovém území se vzhledem ke geologickým poměrům vy-

skytují dvě základní zvodně – paleozoická a kvartérní. V ordovic-

kých a silurských horninách je podzemní voda vázána na přípovr-

chovou zónu rozvolnění hornin a na tektonicky porušená pásma. 

Horniny bohdaleckého a královodvorského souvrství mají vzhle-

dem ke svému jílovitému charakteru poměrně nízkou propustnost 

a přítoky do podzemních děl jsou většinou velmi nízké. Větší příto-

ky podzemní vody jsou naopak vázané na polohy rozpukaných pís-

kovců a křemenců kosovského souvrství nebo polohy pevnějších 

si lurských vápnitých břidlic či diabasů. Kvartérní zvodeň je tvoře-

na polohou terasových uloženin s průlinovou propustností, kde se 

souvislá hladina podzemní vody vyskytuje v bazálních slabě zahli-

něných písčitých štěrcích v hloubce kolem 4,0–5,0 m pod terénem 

(mocnost zvodně tak většinou nepřesahuje 1 m).

PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA ÚSEKU VO-OL

Vzhledem k technické náročnosti budoucí stavby metra I.D 

v prostoru stanice Pankrác a přilehlých tunelů, předpokládaným 

nepříznivým geotechnickým podmínkám a stanoveným cílům 

průzkumu je doplňkový inženýrskogeologický průzkum úseku 

Obr. 2 Bohdalecké břidlice se shluky „Onnia superba“ zastižené ve vrtu 
HG277 vedle šachty OL1
Fig. 2 Bohdalec Formation shale with clusters of “Onnia superba” encountered 
in HG277 borehole next to OL1 shaft 

Obr. 3 Hloubení úvodního úseku šachty VO-OL v prostředí písčitých štěrků 
pankrácké terasy 
Fig. 3 Excavation of the initial section of VO-OL shaft in the environment 
of sandy gravels of the Pankrác Terrace 
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calcareous shale or diabase. The Quaternary aquifer is formed 

by a layer of terrace sediments with interstitial permeability, 

where continuous water table occurs in basal weakly loamy 

sandy gravel at the depth fl uctuating about 4.0–5.0m under the 

terrain surface (thus the aquifer thickness mostly does not exceed 

1m). 

SURVEY OPERATIONS IN VO-OL SECTION 

Taking into consideration the technical complexity of the 

future metro ID line construction in the area of Pankrác station 

and adjoining tunnels, the anticipated unfavourable geotechnical 

conditions and the prescribed objectives of the survey, the 

supplementary engineering geological survey of the VO-OL 

section is designed to have the form of mined survey workings – 

shafts and galleries. The circular access shaft has the diameter of 

21.0m and the total depth of 36.6m (the large diameter of the shaft 

is designed with respect to the width of the future double-track 

metro tunnel (see Fig. 3). The shaft is braced by 37.8m long secant 

bored piles, the heads of which are connected by a reinforced 

concrete collar and the piles are reinforced at several levels by 

anchored RC walers (see Fig. 4). The exploratory gallery will be 

322.2m long and will be divided into ten parts according to the 

shape of the excavated opening and the type of lining. The shape 

of cross-sections and excavation support of the partial sections of 

the gallery will be designed with the objective to allow for their use 

as partial excavations of the future running tunnels and adjoining 

Pankrác station. 

The programme of the supplementary survey operations, with 

the exception of detailed engineering geological and structural 

documentation of the excavation of the survey shaft and gallery itself, 

comprises execution of survey boreholes from the surface and from 

the underground, implementation of a set of pressuremeter tests in 

survey boreholes, hydrodynamic tests in boreholes, laboratory tests 

of rock and soil mechanics, verifi cation of technology properties 

of rock, conducting petrographical analyses of rock, carrying out 

geophysical measurements in survey boreholes and basic corrosion 

survey or verifi cation of effectiveness of injecting grout into the 

rock mass. Overall situation of survey operations in the VO-OL 

section is presented in Fig. 1. 

The fi rst stage of survey operations in the VO-OL section 

commenced before the excavation of the exploratory gallery 

itself and comprised conducting hydrogeological, extensometer 

and inclinometer boreholes from the surface, which, apart 

from refi ning the engineering geological and hydrogeological 

conditions, are used for the needs of comprehensive monitoring of 

the underground excavation. A large amount of information about 

the extent and thickness of Quaternary soils (i.e. made ground and 

terrace sediments), the occurrence of individual Ordovician and 

Silurian Formations and lithological rock types corresponding to 

them was obtained by the documentation of the boreholes. Both 

the character of Quaternary soils and mainly the physical and 

geomechanical properties of individual ground types encountered 

in the boreholes were refi ned by conducting the large set of 

laboratory tests. In addition, information about structural elements 

of the ground massif in the form of the dip of bedding planes, the 

character and intensity of tectonic faulting of rock in the area of 

the future construction and its surroundings was refi ned by the 

documentation of the boreholes. The hydrogeological conditions 

and hydraulic properties of the Quaternary soils and different types 

of Pre-Quaternary ground were specifi ed by hydrodynamic testing. 

VO-OL projektován formou raženého průzkumného díla – šachty 

a štoly. Přístupová šachta kruhového tvaru má průměr 21,0 m a cel-

kovou hloubku 36,6 m (velký průměr šachty projektován s ohle-

dem na šířku budoucího dvoukolejného traťového tunelu metra, 

obr. 3). Šachta je zapažena převrtávanými pilotami délky 37,8 m, 

které jsou v hlavách spojeny ztužujícím ŽB věncem a v několika 

hloubkových úrovních vyztuženy kotvenými ŽB trámy (obr. 4). 

Průzkumná štola bude mít délku 322,2 m a podle tvaru výrubu 

a typu ostění bude rozdělena na deset částí. Tvar příčných profi lů 

dílčích úseků štoly a jejich vyztužení bude voleno tak, aby je v bu-

doucnu bylo možné využít jako dílčí výruby budoucích traťových 

tunelů a navazující stanice Pankrác.

Program doplňkových průzkumných prací, kromě detailní in-

ženýrskogeologické a strukturní dokumentace ražby vlastní prů-

zkumné šachty a štoly, zahrnuje realizaci průzkumných vrtů z po-

vrchu i z podzemí, provádění souboru presiometrických zkoušek 

v průzkumných vrtech, hydrodynamických zkoušek ve vrtech, 

laboratorních zkoušek mechaniky hornin a zemin, ověřování tech-

nologických vlastností hornin, provádění petrografi ckých rozborů 

hornin, realizaci geofyzikálních měření v průzkumných vrtech 

a základního korozního průzkum nebo ověřování účinnosti injek-

táže horninového masivu. Přehledná situace průzkumných prací 

v úseku VO-OL je uvedena na obr. 1.

První etapa průzkumných prací v úseku VO-OL byla zaháje-

na před samotou ražbou průzkumné štoly a zahrnovala realizaci 

hydrogeologických, extenzometrických a inklinometrických vrtů 

z povrchu, které kromě upřesnění inženýrskogeologických a hyd-

rogeologických poměrů slouží pro potřeby komplexního monito-

ringu ražby podzemního díla. Dokumentací těchto vrtů bylo zís-

káno velké množství informací o rozšíření a mocnosti kvartérních 

zemin (tj. navážek a terasových uloženin), o výskytu jednotlivých 

ordovických a silurských souvrství a jim odpovídajících litologic-

kých typů hornin. Pomocí realizace velkého souboru laboratorních 

zkoušek byl upřesněn jak charakter kvartérních zemin, tak zejména 

fyzikálních a geomechanických vlastností jednotlivých typů hor-

nin zastižených ve vrtech. Dokumentací vrtů byly dále upřesněny 

informace o strukturních prvcích horninového masivu v podobě 

sklonu vrstevních ploch, charakteru a intenzity tektonického poru-

šení hornin v prostoru budoucí stavby i jejího okolí. Pomocí reali-

zace hydrodynamických zkoušek byly upřesněny hydrogeologické 

Obr. 4 Hloubení šachty VO-OL v prostředí břidlic bohdaleckého souvrství 
Fig. 4 Excavation of VO-OL shaft in the environment of Bohdalec Formation 
shale 
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Chemical composition of groundwater was verifi ed by chemical 

analyses. 

The excavation of the VO-OL access shaft started during the 

course of August 2019 (see Fig. 3). According to the assumptions 

of the previous surveys, the Pankrác terrace sediments were 

encountered during the shaft excavation in the upper layers. They 

pass here to completely weathered shale of the Bohdalec Formation 

at the depth of about 6m. The boundaries of the weathering intensity 

and structural characteristics of the ground massif in the form 

of orientation of bedding planes, the character and frequency of 

extension and shear joints, occurrence of fault structures and fault 

zones were specifi ed within the framework of the documentation 

of the shaft excavation. A Silurian minette body with signifi cantly 

higher strength and lower intensity of fracturing was encountered 

in the southern part of the shaft bottom.

The excavation of the exploratory gallery started after completion 

of the excavation of the shaft to the fi nal level during the course of 

January 2020. Standard engineering geological and geotechnical 

documentation of the conditions encountered was carried out 

during the course of the excavation (see Fig. 6). Increased attention 

is focused on documentation of individual structural elements, 

fi rst of all the occurrence of more signifi cantly faulted areas of the 

rock massif. Geomechanical tests and petrographical analyses are 

conducted on characteristic specimens. Description of the rock 

massif is carried out for the purpose of allowing its assessment 

according to tunnelling classifi cation systems used in practice. 

The structural elements in the characteristic sections are assessed 

poměry a hydraulické vlastnosti kvartérních zemin a odlišných 

typů předkvartérních hornin. Provedenými chemickými analýzami 

bylo ověřeno chemické složení podzemní vody.

Hloubení přístupové šachty VO-OL bylo zahájeno v průběhu 

srpna 2019 (obr. 3). Podle předpokladu předchozích průzkumů 

byly při hloubení šachty ve vrchních polohách zastiženy uloženiny 

pankrácké terasy, které zde v hloubce kolem 

6 m přecházejí do zcela zvětralých břidlic 

bohdaleckého souvrství. V rámci dokumen-

tace hloubení šachty byly především upřes-

něny hranice intenzity zvětrání a strukturní 

charakteristiky horninového masivu v podobě 

orientace vrstevních ploch, charakteru a čet-

nosti extenzních a střižných puklin, výskytu 

zlomových struktur a poruchových pásem 

(obr. 5). V jižní části dna šachty bylo zasti-

ženo těleso silurské minety s výrazně vyšší 

pevností a nižší intenzitou rozpukání.

Po vyhloubení šachty na konečnou úroveň 

byla v průběhu ledna 2020 zahájena ražba 

samotné průzkumné štoly. V průběhu ražby 

je prováděna standardní inženýrskogeologic-

ká a geotechnická dokumentace zastižených 

podmínek (obr. 6). Zvýšená pozornost je sou-

středěna na dokumentaci jednotlivých struk-

turních prvků, zejména pak výskytu výrazněji 

tektonicky porušených oblastí horninového 

masivu. Na charakteristických vzorcích jsou 

prováděné geomechanické zkoušky a petro-

grafi cké rozbory. Popis horninového masi-

vu je prováděn pro možnost jeho hodnocení 

podle užívaných tunelářských klasifi kačních 

systémů. Strukturní prvky jsou v charakte-

ristických úsecích vyhodnocovány základní 

orientační analýzou. V těchto úsecích je rov-

něž prováděna kinematická analýza metodou 

klíčových bloků pomocí softwaru UnWedge 

od společnosti Rock Science.

V úvodním úseku štoly VO-OL byly v pl-

ném rozsahu zastiženy zdravé, tmavě šedé, 

Obr. 5 Bohdalecké břidlice s vyhlazenými střižnými puklinami až zlomy 
s povlaky sádrovce 
Fig. 5 Bohdalec Formation shale with slickensided shear joints up to faults 
with gypsum coats 

Obr. 6 Zákres charakteristické čelby v prostředí bohdaleckého souvrství bez výrazných poruchových 
pásem
Fig. 6 Drawing of characteristic excavation face in the environment of the Bohdalec Formation without 
signifi cant fault zones 
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jílovito-prachovité břidlice bohdaleckého souvrství různého stup-

ně tektonického porušení. Bohdalecké břidlice jsou v úrovni štoly 

deskovitě až lavicovitě vrstevnaté, s pevností R4, nepravidelně po-

rušené různě četnými a průběžnými extenzními i střižnými pukli-

nami s charakteristickými ohlazy, rýhováním a bělavými povlaky 

sádrovce. Podél výraznějších zlomů a v poruchových pásmech jsou 

břidlice silně rozpukané, drobně úlomkovitě rozpadavé, s četnými 

ohlazy na puklinách, s mírně nižší pevností (R4–R5), místy silně 

podrcené a mající až charakter jílovité zeminy s drobnými rukou 

drtitelnými úlomky (obr. 7).

V úseku štoly TM 110–115 byl zastižen přechod do hornin králo-

vodvorského souvrství v podobě tzv. „podolského rudního obzoru“. 

Toto souvrství je tvořeno rovněž výhradně tence vrstevnatými pra-

chovitými jílovci mírně světlejší barvy (menší obsah organického 

uhlíku), s častým výskytem konkrecí pyritu, s obdobnými geomecha-

nickými vlastnostmi i charakterem tektonického porušení (obr. 8), 

using a basic orientation analysis. In these sections, the kinematic 

analysis is also carried out employing the Key Blocks method 

using the UnWedge software provided by the company of Rock 

Science. 

Fresh, dark grey, clayey-silty shale of the Bohdalec Formation 

with various degrees of faulting were encountered within full extent 

in the initial section of the VO-OL gallery. Bohdalec Formation 

shale at the level of the gallery is tabularly to platy jointed, with R4 

strength, irregularly faulted by variously numerous and persistent 

extensive and shear joints, with characteristic slickensides, scoring 

and whitish gypsum coating. Along more signifi cant faults and 

fault zones, the shale is heavily fractured, disintegrating to small 

shards, with numerous slickensides on cracks, with moderately 

lower strength (R4–R5), locally heavily crushed and having the 

character of up to clayey soil with small fragments crushable by 

hand (see Fig. 7). 

Transition to the Královo Pole Formation 

rock in the form of the so-called “Podolí Ore 

Horizon” was encountered in the TM 110–

115 chainage of the gallery. This formation 

is also formed by exclusively thinly bedded 

silty claystone with moderately lighter colour 

(smaller content of organic carbon), with 

frequent occurrence of pyrite concretions, 

with geomechanical properties and character 

of the tectonic faulting (see Fig. 8) similar to 

the Bohdalec Formation shale. The transition 

to the youngest Kosov Formation is expected 

in the gallery section approximately at 

the tunnel meter 210 (as of the beginning 

of September 2020, 180m of the gallery 

excavation were completed). 

Part of the survey operations is the 

installation of four pressuremeter profi les 

(PP01–PP04) covering always two vertical 

boreholes (roof and bottom) and two 

horizontal boreholes for the possibility 

of verifi cation of engineering geological, 

structural and geotechnical parameters of 

the ground mass in the exploratory gallery 

Obr. 7 Výrazně tektonické pásmo zastižené v úvodním úseku štoly VO-OL
Fig. 7 Signifi cantly faulted zone encountered in the initial section of VO-OL 
gallery 

Obr. 8 Čelba štoly VO-OL v TM 135,5 zastihující zdravé břidlice královodvor-
ského souvrství bez výrazného tektonického porušení
Fig. 8 Excavation face of VO-OL gallery at TM 135.5 chainage encountering 
fresh Králův Dvůr Formation shale without marked tectonic faulting 

Obr. 9 Realizace horizontálního průzkumného vrtu presiometrického profi lu PP01
Fig. 9 Drilling for the horizontal survey borehole in the PP01 pressuremeter profi le 
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jako tomu je u břidlic bohdaleckých. Přechod do nejmladšího kosov-

ského souvrství je očekáván v úseku štoly zhruba kolem tunelmetru 

210 (k začátku září 2020 bylo vyraženo zatím 180 m štoly). 

Pro možnost ověření inženýrskogeologických, strukturních 

a geotechnických parametrů horninového masivu v okolí průzkum-

né štoly (tj. v prostoru budoucí ražby traťových tunelů a stanice 

Pankrác – obr. 1) je součástí průzkumných prací realizace čtyř 

presiometrických profi lů (PP01–PP04) zahrnujících vždy dva ver-

tikální (strop a dno) a dva horizontální vrty. Kromě podrobného po-

pisu vrtného jádra a laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích 

hornin jsou ve vrtech prováděna presiometrická měření pro určení 

přetvárných charakteristik horninového masivu s různou litologií, 

stupněm porušení a zvětrání (obr. 9, 10). 

Pro ověření inženýrskogeologických a geotechnických pomě-

rů ve směru ražby ke stanici Olbrachtova byl ze dna šachty VO-

-OL realizován horizontální 70 m dlouhý průzkumný vrt ŠJ1005 

(obr. 3). Tento vrt zejména ověřil rozsah silurské minety a pomohl 

identifi kovat oblasti horninového masivu s výrazným tektonickým 

porušením. Geomechanické vlastnosti masivu v úvodní části vrtu 

byly zjištěny pomocí presiometrických zkoušek. Výskyt tektonic-

kého porušení horninového masivu byl upřesněn pomocí realizace 

karotážních měření a vrtného georadaru. Po dokončení ražby štoly 

bude obdobný průzkumný vrt realizován i do prostoru stanice Pan-

krác s výskytem silurských hornin (diabasů a břidlic).

Součástí průzkumných prací úseku VO-OL je rovněž ověření 

účinnosti různých injektážních směsí pro zlepšení geotechnických 

podmínek ražby v tektonicky porušených oblastech horninového 

masivu a rizikových místech průchodu ražby pod stávajícími ob-

jekty povrchové zástavby (obr. 1). Tento injektážní pokus zahrnu-

je v první etapě realizaci série krátkých vrtů do stěny štoly s ná-

slednou dokumentací, odběrem vzorků hornin, presiometrickým 

a geofyzikálním měřením. V druhé etapě pak po aplikaci vybra-

ných injektážních hmot (dva typy chemické injektáže a mikroce-

ment) bude do stejného prostoru horninového masivu provedena 

pro zhodnocení účinnosti injektáže série obdobných zkoušek a mě-

ření v nově realizovaných vrtech.

surroundings (i.e. in the area of the future excavation of running 

tunnels and Pankrác station – see Fig. 1). Apart from the detailed 

description of the borehole core and laboratory tests on the 

obtained specimens of ground, pressuremeter measurements for 

determination of defor mational characteristics of the ground massif 

with various lithology, the degree of fracturing and weathering are 

conducted in the boreholes (see Figures 9 and 10). 

A horizontal 70m long survey borehole ŠJ1005 (see Fig. 3) was 

carried out from the bottom of the VO-OL shaft for the purpose 

of verifying engineering geological and geotechnical conditions 

in the direction of the excavation toward Olbrachtova station. In 

particular, this borehole verifi ed the extent of the Silurian minette 

and helped to identify areas of the rock massif with signifi cant 

tectonic faulting. Geotechnical properties of the massif in the 

Obr. 10 Jádro vrtu PP01-J2 zastihující břidlice bohdaleckého souvrství 
s různým stupněm tektonického porušení
Fig. 10 Core of PP01-J2 borehole encountering Bohdalec Formation shale 
with various degrees of tectonic faulting 

Obr. 11 Situace průzkumných prací v prostoru úseku OL1
Fig. 11 Layout of survey operations in the area of OL1 section 

traťové tunely a propojka metra D 

running tunnels and cross 

passage of metro D

horizontální průzkumné vrty

horizontal survey boreholesprůzkumná šachta a štola OL1

exploratory gallery and OL1 gallery
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PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA ÚSEKU OL1

S ohledem na umístění budoucích traťových tunelů, předpokláda-

né nepříznivé geotechnické poměry a cíle doplňkového průzkumu 

byl doplňkový inženýrskogeologický průzkum úseku OL1 projek-

tován formou hloubeného a raženého průzkumného díla – šachty 

a štoly. Přístupová šachta kruhového tvaru má průměr 8,6 m a cel-

kovou hloubku 29,9 m. Šachta byla zapažena převrtávanými pilo-

tami délky 34 m, které jsou v hlavách spojeny ztužujícím ŽB věn-

cem a v jedné hloubkové úrovni rozepřeny ŽB trámem. Průzkumná 

štola kruhového průřezu má celkovou délku 

63,3 m (délka od středu šachty) a končí v mís-

tě budoucí propojky mezi traťovými tunely 

metra. V rámci ražby byla štola členěna na 

kalotu a dno s celkovou teoretickou plochou 

výrubu 21,7 m2.

Program průzkumných prací tohoto úse-

ku, kromě detailní dokumentace vlastní prů-

zkumné šachty a štoly, zahrnoval obdobně 

jako v případě úseku VO-OL dokumentaci 

průzkumných vrtů realizovaných z povr-

chu i z podzemí, soubory presiometrických 

zkoušek a karotážních měření ve vrtech, hyd-

rodynamické zkoušky ve vrtech, laboratorní 

zkoušky mechaniky hornin a zemin, zkoušky 

technologických vlastností hornin, petrogra-

fi cké rozbory hornin a základní korozní prů-

zkum. Přehledná situace průzkumných pra-

cí úseku OL1 je uvedena na obr. 11. 

V první etapě průzkumu před hloubením 

šachty a ražbou štoly byla provedena doku-

mentace celkem tří hydrogeologických vrtů, 

ve kterých byly posléze provedeny hydro-

dynamické zkoušky s odběrem vzorků vody 

na chemické rozbory. Na vzorcích zemin 

a hornin z těchto vrtů byly provedeny labo-

ratorní zkoušky pro zjištění geotechnických 

a geomechanických parametrů. Hloubení pří-

stupové šachty OL1 bylo zahájeno v průběhu 

října 2019. Obdobně jako v případě šachty 

VO-OL byly i zde pod polohou terasových 

initial part of the borehole were determined by pressuremeter tests. 

The occurrence of tectonic faults in the rock massif was refi ned 

by borehole logging and cross-borehole ground-penetrating radar. 

After completion of the gallery excavation, similar survey will be 

carried out even in the area of Pankrác station, where Silurian rock 

types (diabase and shale) occur. 

The verifi cation of effectiveness of various grouting mixtures 

for improvement of geotechnical properties for underground 

excavation in tectonically faulted areas of the ground massif and risk 

locations of the excavation passage under existing buildings is also 

part of survey operations for the VO-OL section (see Fig. 1). This 

grout injection experiment at the fi rst stage comprises a series of 

holes drilled into the gallery wall with subsequent documentation, 

collecting ground specimens and pressuremeter and geophysical 

measurements. At the second stage, after application of selected 

grouting materials (two types of chemical grout and microfi ne 

cement), grout will be injected into the same space of the ground 

massif for the purpose of assessing the effectiveness of grouting in 

series of similar tests and measurements in the newly carried out 

boreholes. 

SURVEY OPERATIONS IN THE OL1 SECTION 

Taking into consideration locations of the future running tunnels, 

the anticipated unfavourable geotechnical conditions and objectives 

of the supplementary survey, the supplementary engineering 

geological survey of the OL1 section was designed in the form of 

a cut-and-cover and mined workings – a shaft and a gallery. The 

access shaft is circular, with the diameter of 8.6m and total depth of 

29.9m. The shaft was braced by 34m long secant bored piles with 

a reinforcing RC collar on their heads and with an RC waler bracing 

Obr. 12 Hloubení šachty OL1 na přechodu terasových písčitých štěrků 
a svrchních zcela zvětralých poloh břidlic bohdaleckého souvrství 
Fig. 12 Excavation of OL1 shaft at the transition of terrace sandy gravel and 
upper, completely weathered, Bohdalec Formation shale layers 

Obr. 13 Zákres charakteristické čelby štoly OL1 v prostředí bohdaleckého souvrství s výraznou porucho-
vou zónou v pravé části
Fig. 13 Drawing of a characteristic excavation face of OL1 gallery in the environment of the Bohdalec 
Formation with a marked fault zone in the right-hand part 
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písčitých štěrků zastiženy břidlice bohdaleckého souvrství s růz-

ným stupněm zvětrání a tektonického porušení (obr. 12).

Ražba samotné průzkumné štoly OL1 probíhala v období únor – 

červen 2020. V průběhu ražby byla prováděna standardní inženýr-

skogeologická a geotechnická dokumentace zastižených podmínek 

(obr. 13), hodnocení horninového masivu podle RMR, strukturní 

dokumentace, orientační (obr. 14, 15) a kinematické analýzy jako 

v případě štoly VO-OL.

Podle předpokladu předchozích průzkumných prací byly v celé 

délce štoly zastiženy jílovitoprachovité břidlice bohdaleckého sou-

vrství. Z hlediska významných strukturních prvků bylo, kromě 

dílčích zlomových struktur v celé délce štoly, zastiženo výrazné 

poruchové pásmo s mo cností 1–3 m, kde je hornina silně rozpuka-

ná, drobně úlomkovitě rozpadavá, v polohách s výrazně sníženou 

pevností (úlomky rukou snadno drtitelné), podél zlomů až charak-

teru jílovité zeminy s drobnými úlomky – horizontální geologický 

řez na obr. 14 a vrtné jádro ŠJ1010 na obr. 16. 

Po vyražení štoly bylo z jejího konce do prostoru přilehlých tra-

ťových tunelů a propojky provedeno celkem pět průzkumných hori-

zontálních vrtů s délkou 50–68 m (obr. 11), zastihující bohdalecké 

břidlice s různou intenzitou tektonického porušení (obr. 16). Dále 

them at one depth level. The total length of the circular cross-section 

exploratory gallery amounts to 63.3m (the length measured from 

the shaft centre). It ends in the location of a future crossover tunnel 

between running metro tunnels. The gallery was divided within the 

framework of the excavation into top heading and bottom with the 

total theoretical excavation cross-section of 21.7m2.

The programme of survey operations in this section comprised, 

apart from detailed documentation of the exploratory shaft and 

gallery, similarly to the VO-OL section, documentation of survey 

carried out from the surface and from the underground, sets of 

pressuremeter tests and borehole surveys, hydrodynamic tests in 

boreholes, laboratory testing of rock and soil mechanics, testing of 

technology properties of ground, petrographical analyses of rock 

and basic corrosion survey. General map of survey operations in 

OL1 section is presented in Fig. 11. 

At the fi rst survey stage before the shaft excavation and 

excavation of the gallery, documentation of the total of three 

hydrogeological boreholes was carried out, where hydrodynamic 

tests with collection of specimens of water for chemical analyses 

were subsequently conducted. Laboratory tests were conducted 

on the specimens of soils and rock from the 

boreholes to determine the geotechnical and 

geomechanical parameters. The excavation of 

the OL1 shaft commenced during the course 

of October 2019. Similarly as in the case of 

VO-OL shaft, Bohdalec Formation shales 

with various degrees of weathering and 

tectonic faulting were encountered under the 

layer of terrace sandy gravel (see Fig. 12). 

The excavation of the OL1 exploratory 

gallery was carried out in February – June 

2020. During the course of the excavation, 

standard engineering geological and 

geotechnical documentation of the conditions 

encountered (see Fig. 13), assessment of the 

ground massif according to the RMR method, 

structural documentation, orientation (see 

Figures 14 and 15) and kinematic analyses 

were conducted as in the case of the VO-OL 

gallery. 

As assumed by the previous survey 

operations, clayey-silty shale of the Bohdalec 

Obr. 15 Příklad výstupu orientační strukturní analýzy – vyhodnocení četnosti a orientace extenzních 
puklin v II. úseku štoly OL1 (Wulfova stereografi cká síť v úhlojevné projekci)
Fig. 15 Example of the output from an orientation structural analyse – assessment of frequency and 
orientation of extension joints in section II of OL1 gallery (Wulff stereographic net in angle-showing 
projection)

Obr. 14 Horizontální geologický řez štolou OL1 sestrojený na základě dokumentace ražby (v úrovni cca 2,0 m pod stropem kaloty)
Fig. 14 Horizontal geological section through OL1 gallery carried out on the basis of documentation of the excavation (ca 2m under top heading roof)
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Formation was encountered throughout the gallery length. From 

the aspect of signifi cant structural elements, a signifi cant fault zone 

1–3m thick was encountered apart from partial fault structures 

occuring throughout the gallery length. The rock in this zone is 

heavily cracked, disintegrating to small shards, with signifi cantly 

reduced strength in the layers (fragments easily crashed by hand), 

with the character of up to clayey loam with small fragments along 

the faults – the horizontal geological section is in Fig. 14 and the 

borehole core ŠJ1010 in Fig. 16. 

After completion of the gallery excavation, the total of fi ve 50–

68m long horizontal exploratory boreholes were carried out from 

its end to the space of the adjacent running tunnels and the tunnel 

connecting line C with line D. The boreholes encountered Bohdalec 

Formation shale with varying intensity of tectonic faulting (see Fig. 

16). Further on, two shorter vertical boreholes were carried out to 

the roof and bottom of the gallery. After detailed documentation 

and collection of ground specimens, pressuremeter measurements 

were conducted in all boreholes for determination of geomechanical 

parameters of the ground massif. In the horizontal boreholes, 

comprehensive borehole survey was carried out in addition for 

identifi cation of fault zones. The conditions for excavation of 

running tunnels and the tunnel connecting the line C with the line 

D in this section will be comprehensively assessed on the basis 

of the assessment of the documentation of the gallery and survey 

boreholes, laboratory tests and fi eld measurements in the boreholes. 

CONCLUSION

A large amount of information on engineering geological, 

structural and geotechnical characteristics of the ground 

environment in the area of the future construction of tunnels in 

the surroundings of Pankrác and Olbrachtova stations has been 

obtained during the work on the supplementary survey of the VO-

OL and OL1 objects. 

After completion of all planned survey operations even in the 

following PAD1 and PAD4 sections, the obtained information about 

the ground massif and the infl uence of underground construction 

work on the surrounding environment (monitored within the 

framework of the comprehensive geotechnical monitoring) will 

allow for designing the economically and in terms of safety most 

suitable variant of the design and procedure of construction of this 

most complicated section of the new Metro Line ID. 
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pak byly provedeny dva kratší vertikální vrty – do stropu a dna što-

ly. Ve všech vrtech byla po detailní dokumentaci a odběru vzorků 

hornin provedena presiometrická měření pro zjištění geomechanic-

kých parametrů horninového masivu. V horizontálních vrtech bylo 

navíc pro identifi kaci poruchových pásem provedeno komplexní 

karotážní měření. Na základě vyhodnocení dokumentace štoly 

a průzkumných vrtů, laboratorních zkoušek a polních měření ve 

vrtech budou komplexně vyhodnoceny podmínky ražby traťových 

tunelů a propojky v tomto úseku.

ZÁVĚR

V dosavadním průběhu realizace doplňkových průzkumných 

prací na objektech VO-OL a OL1 bylo získáno velké množství in-

formací o inženýrskogeologických, strukturních a geotechnických 

charakteristikách horninového prostředí v prostoru budoucí výstav-

by tunelů v okolí stanic Pankrác a Olbrachtova. 

Po dokončení všech projektovaných průzkumných prací i na 

dalších úsecích PAD1 a PAD4 umožní získané informace o hor-

ninovém masivu a vlivu podzemní výstavby na okolní prostředí 

(sledované v rámci komplexního geotechnického monitoringu) 

navrhnout ekonomicky a bezpečnostně nejvhodnější variantu pro-

jektu a postupu výstavby tohoto nejkomplikovanějšího úseku nové 

trasy metra I.D.
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Obr. 16 Jádro vrtu ŠJ1010 zastihující mocné poruchové pásmo zastižené 
rovněž v průzkumné štole OL1
Fig. 16 Core of ŠJ1010 borehole encountering thick fault zone encountered 
also in the OL1 exploratory gallery 
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