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ÚVOD

Odlehčovací stoka CO3 byla realizována v rámci stavby
č. 0065 Strahovský tunel (2. stavba), která je nyní úvodní částí
tunelového komplexu Blanka, navazující na mimoúrovňovou
křižovatku Malovanka. 

Tato stoka o celkové délce 1355 m je rozsahem největší
ražený objekt přeložek inženýrských sítí v rámci zmíněné
stavby a současně je finálním objektem, který završuje novou
vodohospodářskou koncepci této oblasti městského silničního
okruhu. 

Koncepčně se jedná o pokračování odlehčovací stoky CO2
(budované v oblasti Malovanky), respektive propojení mezi
touto stokou (CO2) a vodotečí potoka Brusnice v Dolním
Jelením příkopu Pražského hradu, které jsou podrobně publi-
kovány v článku Kuchař et al. (2012). Stoka CO3 je tedy vede-
na od spojné komory na Malovance do ul. Keplerova
a následně ulicí Jelení (1. část stoky CO3), kde dále pokračuje
pod vozovkou, podchází ul. U Prašného mostu a pokračuje ulicí
Mariánské hradby (2. část stoky CO3). Zde odbočuje jako 
3. část stoky CO3 jižním směrem pod památkově chráněné
území Pražského hradu (Královskou zahradu). V Dolním
Jelením příkopu je stoka CO3 vedena cca 110 m souběžně
podél levého břehu otevřeného koryta potoka Brusnice
a následně je do něj zaústěna v místě stávajícího vtokového
objektu „Plečnik“. Situace 3. části stoky je patrná na obr. 1. 

Nejdůležitější částí geotechnického monitoringu byl hydro-
geologický monitoring, a to z důvodu, aby vlivem ražby stoky
CO3 nedošlo ani k dočasným, ani k trvalým změnám stávající

INTRODUCTION

Relief sewer CO3 was realised within the framework of project
No. 0065 Strahov Tunnel (construction lot No. 2), which is now the
initial part of the Blanka complex of tunnels and links to the
Malovanka grade-separated intersection.  

In terms of the length, this sewer with the total length of 1355m is
the largest mined structure of the diversions of utility networks carri-
ed out within the framework of the above-mentioned construction lot
and, at the same time, is the final structure completing the new water
management concept for this area of the City Circle Road.  

Conceptually it is the continuation of relief sewer CO2 (developed
in the area of Malovanka), or respectively the interconnection betwe-
en Brusnice, this sewer (CO2) and the creek in Dolní Jelení Příkop
(Lower Deer Moat) of Prague Castle, which have been published in
detail in the paper Kuchař et al. (2012). Sewer CO3 is therefore led
the from merging chamber in Malovanka to Keplerova Street and
subsequently along Jelení Street (Part 1 of CO3 sewer), where it con-
tinues further under the roadway, passes under U Prašného Mostu
Street and proceeds along Mariánské Hradby Street (Part 2 of CO3
sewer). Here it branches as Part 3 of CO3 sewer south, under the his-
toric district of Prague Castle (Královská Zahrada Garden). In the
Dolní Jelení Příkop (Lower Deer Moat), sewer CO3 is led ca 110m
in parallel to the left bank of the open creek bed and subsequently is
connected to it in the location of the existing “Plečnik” intake struc-
ture. The plan of Part 3 of the sewer is obvious from Fig. 3.    

Hydrogeological monitoring was the most important part of the
geological monitoring because of the requirement for preventing
temporary or permanent changes in the existing water table level at
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ABSTRAKT

Odlehčovací stoka CO3 byla ve své 3. části ražená pod Královskou zahradou Pražského hradu pomocí mikrotunelování (ben-
tonitovým štítem malého průměru). Zmíněný způsob ražby byl vybrán z důvodu požadavku Správy Pražského hradu (SPH), pod
jejímiž pozemky a objekty je výše uvedená část stoky vedena. Tyto požadavky byly vyvolány obavami z poklesu hladiny podzemní
vody a tím možného ohrožení cenné vegetace v Královské zahradě. Nedestruktivní technologie ražby byla požadována z důvodu
možného vlivu na historické objekty, a to působením seizmických účinků a možných následných poklesů terénu, způsobených sedá-
ním nadloží štoly při delším času realizace konvenčním ražením. Příspěvek shrnuje výsledky a zkušenosti získané z geotechnické-
ho monitoringu, který probíhal v blízkosti památkově chráněných objektů (Letohrádek královny Anny, Velká míčovna).

ABSTRACT

The 3rd part of the relief sewer CO3 was driven under Královská Zahrada (Royal Garden) of Prague Castle using a microtun-
nelling technique (a small-diameter slurry shield). The above-mentioned excavation technique was selected with respect to requ-
irements of the Prague Castle Administration (PCA).The above-mentioned part of the sewer runs under the castle land. These
requirements were invoked by fears of a drop of water table, thus possible endangering of valuable vegetation in Královská
Zahrada Garden. The non-destructive tunnelling technique was required because of the possible impact on historic buildings due
to the action of seismic effects and possible subsequent settlement of terrain surface caused by the settlement of the gallery over-
burden if the period of the realisation using conventional excavation was longer. The paper summarises results obtained from the
geotechnical monitoring which was carried out in the vicinity of listed buildings (Letohrádek Královny Anny – Royal Summer
Palace, Velká Míčovna – Ball Game Hall).  
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hladiny podzemní vody u chráněných objektů, tj. aby dosah pří-
padné dočasné depresní kotliny nedosáhl k Letohrádku králov-
ny Anny (Královskému letohrádku), Míčovně a k dalším cen-
ným objektům.

Investorem stavby byl Magistrát hl. m. Prahy (odbor měst-
ského investora), zastoupený mandatářem VIS a.s. Do da -
vatelem stavby bylo sdružení firem EUROVIA CS – ENERGIE
stavební a báňská a.s. Zhotovitelem stavebních prací celé stoky
CO3 byla ENERGIE stavební a báňská a.s. Projekční práce
zajišťoval PUDIS a.s. Zhotovitelem geotechnického monitorin-
gu 1. a 2. části stoky byl PUDIS a.s. a zhotovitelem monitorin-
gu 3. části stoky CO3 pod Královskou zahradou Pražského
hradu bylo sdružení firem PUDIS a.s. – Angermeier
Engineers, s.r.o., přičemž vedoucím účastníkem sdružení byl
PUDIS a.s. Z hlediska technického byla nejzajímavější 3. část
stoky CO3, ražená mikrotunelováním (11–12/2013) v délce
necelých 200 m, kde byl použit razicí štít AVN 1600 firmy
Herrenknecht o průměru řezné hlavy 2 m. Následující text
pojednává právě o této části stoky.

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ 
CHARAKTERISITKA ÚZEMÍ

Všeobecně lze geologické poměry zájmového území charak-
terizovat jako složité a značně proměnlivé. Skalní podloží je
tvořené sedimentárními ordovickými horninami – souvrství
letenské. Toto souvrství zde má charakter střídání lamin jílovi-
toprachovitých až písčitých břidlic s laminami a polohami kře-
menných pískovců až křemenců. Horninu lze petrograficky
popsat jako prachovité a písčité jílovce s laminami křemenných
pískovců. Dosah a stupně zvětrání skalního podloží jsou patrné
z podélného řezu v úseku pod Královskou zahradou (obr. 2.). 

Na skalním podloží spočívající kvartérní pokryvné útvary
jsou tvořené navážkami, deluviálními, eolickými a fluviálními
sedimenty. Navážky jsou převážně tvořeny stavebním rumem,
popelem a škvárou a dále překopanými a přemístěnými zemi-
nami a horninami skalního podkladu. Deluviální sedimenty

listed buildings, so that the potential subsidence trough did not reach
Letohrádek Královny Anny (Royal Summer Palace), Míčovna (Ball
Game Hall) and other valuable buildings.  

The project owner was the Prague City Hall (the Department of the
City Investor) represented by VIS a.s., the mandatary. The contractor
was a consortium of companies consisting of EUROVIA CS and
ENERGIE Stavební a Báňská a.s. The contractor for construction
work on the whole sewer CO3 was ENERGIE Stavební a Báňská
a.s. The design was provided by PUDIS a.s. The contractor for geo-
technical monitoring of parts 1 and 2 was PUDIS a.s., whilst the con-
tractor for geotechniocal monitoring of part 3 of trunk sewer CO3
under Královská Zahrada Garden of Prague Castle is a consortium
PUDIS a.s. – Angermeier Engineers, s.r.o., with the leader PUDIS
a.s. From the technical point of view most interesting was part 3 of
sewer CO3, which was driven by microtunnelling (11 – 12/2013) at
the length of less than 200m, where the Herrenknecht TBM AVN
1600 with the cutterhead diameter of 2m was used. The subsequent
text deals with this particular part of the sewer. 

ENGINEERING GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE AREA 

The general geological conditions in the area of operations can be
characterised as complicated and significantly variable. The bedrock
is formed by sedimentary Ordovician rock types – the Letná
Formation. This formation in this area has the character of the alter-
nation of laminas of clayey-silty to sandy shales with laminas and
layers of quartzose sandstone to quartzite. The rock can be petro-
graphically described as silty and sandy claystone with laminas of
quartzose sandstone. The weathering reach and degrees are obvious
from the longitudinal section in the section under Královská Zahrada
Garden (see Fig. 2). 

The Quaternary superficial deposits resting on the bedrock are for-
med by made-ground and deluvial, aeolian and fluvial sediments.
The made-ground is mostly formed by rubble, ashes and cinder, as
well as dug up and displaced soils and bedrock rock types. The delu-
vial sediments are genetically bound to gravitational movements of

Obr. 1 Situace stoky CO3 – 3. část v ortofotomapě s vyznačenými objekty v areálu Pražského hradu
Fig. 1 Layout plan of Sewer CO3 – Part 3 in an orthophoto map with buildings located on Prague Castle grounds marked in it
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jsou geneticky vázané na gravitační pohyby rozložených
a zvětralých hornin. Eolické sedimenty jsou převážně charakte-
ru spraší a sprašových hlín a kryjí fluviální terasové pleistocén-
ní sedimenty potoka Brusnice. Holocénní fluviální sedimenty
jsou usazeniny potoka Brusnice v Dolním Jelením příkopu. 

V zájmovém území se rozlišují podle charakteru horninové-
ho prostředí dvě zvodně podzemní vody. Za prvé je to zvodeň
vázaná na horniny skalního podloží – prostředí s puklinovou
propustností. Zvodeň podzemní vody zde vzniká pouze
v pásmu rozvolnění puklin v horizontu zvětralých hornin skal-
ního podkladu. Do větších hloubek proniká voda jen v po ru -
chových zónách. Vydatnost podzemní vody v ordo vických bři -
dlicích je velmi malá. Za druhé jsou to podzemní vody vázané
na kvartérní sedimenty (fluviální a deluviální sedimenty – pro-
středí s průlinovou propustností). Kvartérní zvodeň byla moni-
torovaná především v Jelením příkopu v blízkosti potoka Brus -
nice. V Královské zahradě Pražského hradu před ražbou stoky
CO3 nebyla tato kvartérní zvodeň výrazně zastižena. Je závislá
na množství atmosférických srážek a je také ovlivněná příto-
kem vod ze západu z křídových sedimentů v pramenné oblasti
Brusnice. 

V rámci podrobného geotechnického a hydrogeologického
průzkumu byly odebrány vzorky podzemních vod k che -
mickým analýzám pro zjištění agresivity na betonové kon-
strukce. Vyplynulo z nich, že podle ČSN EN 206-1, Beton –
část 1 byla převážná část vzorků podzemní vody hodnocena
jako slabě agresivní na beton, symbol XA1. Menší část che-
mických rozborů, a to především ze zvodně ordovického skal-
ního podloží, vykázala střední stupeň agresivity XA2. Vzhle -
dem k bodovým odběrům vzorků pro agresivitu prostředí
a možnosti smíšení podzemní vody z ordovických břidlic bylo
doporučeno pro celou stavbu uvažovat střední stupeň agresivi-
ty tj. XA2.

decomposed and weathered rock types. The aeolian sediments are
mostly of loessal and secondary loesssal character and they cover flu-
vial terrace Pleistocene sediments of the Brusnice creek. The
Holocene fluvial sediments are sediments of the Brusnice creek in the
lower Jelení Příkop Deer Moat.  

In the area of operations, we distinguish two groundwater aquifers
according to the character of the rock environment. Firstly it is an
aquifer bound to bedrock rock types – the environment with fissure
permeability. The groundwater aquifer develops here only in the zone
of loosening of fissures in the horizon of weathered bedrock rock
types. Water penetrates to greater depths only in fault zones. The
groundwater yield in the Ordovician shale is very low. Secondly it is
groundwater bound to the Quaternary sediments (fluvial and deluvi-
al sediments – the environment with intrinsic permeability). The
Quaternary aquifer was monitored first of all in Jelení Příkop Moat,
in the vicinity of the Brusnice creek. This Quaternary aquifer was not
encountered in Královská Zahrada Garden of Prague Castle. It
depends on the amount of precipitation and is in addition affected by
the inflow of water from the west, from the Cretaceous sediments in
the headwater area of the Brusnice creek.     

Samples were collected within the framework of the detailed geo-
technical and hydrogeological survey for chemical analyses intended
for the determination of the concrete-aggression action. It followed
from them that, according to CSN EN 206-1, Concrete – Part 1, the
majority of groundwater samples were assessed as weakly aggressi-
ve to concrete, symbol XA1. A smaller part of chemical analyses,
first of all those from the aquifer in the Ordovician bedrock, exhibi-
ted medium aggression degree XA2. With respect to the spot sam-
pling system of collecting samples for the determination of the envi-
ronment aggression and the possibility of mixing with groundwater
from the Ordovician shale, it was recommended that the aggression
degree XA2 be considered for the entire project

Obr. 2 Schematický podélný řez 3. části stoky CO3 pod Královskou zahradou Pražského hradu
Fig. 2 Schematic longitudinal section through Part 3 of Sewer CO3 under Královská Zahrada Garden of Prague Castle

Královská zahrada 
Královská Zahrada Garden

JV / SE SZ / NW

Jelení příkop
Jelení Příkop Moat

subhorizontální vrt 
sub-horizontal boreho

křemence – quartizite

tektonické brekcie  – dislocation breccia

souvrství letenské ordovik 
Letná Formation, Ordovician

tunelové metry 
tunnel metres

AN – navážky / made-ground

EO – eolické sedimenty (spraše) 
aeolian sediments (loess)

PL – fluviální sedimenty (pleistocénní) 
fluvial sediments (Pleistocene)

DL – deluviální sedimenty
deluvial sediments

W2 – horninový masiv zvětralý – weathered rock massif

W1 – horninový masiv zdravý – fresh rock massif

W5 – horninový masiv zcela zvětralý 
completely weathered rock massif

W4-3 – horninový masiv silně až mírně zvětralý 
heavily to moderately weathered rock massif
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STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A RAŽBA BENTONITOVÝM 
RAZICÍM ŠTÍTEM

Stavební řešení

V první fázi výstavby 3. části stoky CO3 byla vyhloubena
šachta Š03.1 (s rozměry 11x4 m) do hloubky 38,5 m, která
v definitivní fázi slouží jako spadiště. Při hloubení šachty Š03.1
se postupně měnil půdorys šachty, který se při hloubení otáčel do
směru budoucí ražby štítu. Tento směr je podélně v jiném směru
než půdorys šachty na povrchu. Ve spodní části šachty byla vyra-
žena startovací komora pro bentonitový štít (s řeznou hlavou
o průměru 2 m) směrem ke Královské zahradě Pražského hradu
(tj. pod komunikací Mariánské hradby). Délka komory je 5,9 m,
výška cca 7,8 m. Ražba startovací komory byla prováděna při
horizontálním členění na tři lávky. Ve startovací komoře byla
vybudována betonová podlaha ve sklonu budoucí ražby, opěrný
betonový blok pro tlačnou stanici štítu s výřezem pro umístění
laseru a vstupní těsnící betonový blok pro zaústění řezné hlavy
štítu do horninového masivu. V prostoru Jeleního příkopu 
(u šachty Š03.0) byl v předstihu vybudován cílový portál ze žele-
zobetonového bloku, ukotveného mikropilotami a lanovými kot-
vami do skalního masivu. Zbylý úsek mezi šachtou Š03.0
a výustním objektem „Plečnik“ v Dolním Jelením příkopu byl
prováděn v otevřené pažené rýze.
Razicí štít AVN 1600

Ražba úseku Š03.1-Š03.0, tj. pod Královskou zahradou
Pražského hradu, probíhala pomocí mikrotuneláže – plnoprofi-
lovým mechanizovaným bentonitovým štítem Herrenknecht
řady AVN 1600 v modifikaci s valivými dláty do tvrdých hornin
a s protlačovanými sklolaminátovými troubami DN 1800 délky
3000 mm od firmy HOBAS. Ražba probíhala úpadně
v jednotném sklonu 12,5 ‰. Celá sestava zařízení Herrenknecht
se skládala z několika hlavních dílů. Z razicího bentonitového
štítu s řeznou hlavou do tvrdých hornin, kompaktní protlačova-
cí stanice (včetně rámu) v šachtě a startovací komoře, separační
jednotky bentonitu HKS 300 a automatického bentonitového
mazacího systému. Schéma použitého razicího bentonitového
štítu je patrné z obr. 3. Za řeznou hlavou stroje následuje seg-
ment vlastního štítu, který kryje přívod bentonitové a vodní
pažící suspenze a odvod směsi rubaniny a pažící suspenze. Dále

CONSTRUCTION SOLUTION AND TUNNELLING 
WITH SLURRY TBM 

Construction solution

Shaft S03.1 (11x4m) was excavated to the depth of 38.5m in the
first phase of the construction of part 3 of sewer CO3. It serves as
a backdrop manhole in the final phase. During the excavation of shaft
S03.1 the ground plan gradually changed, rotating to the direction of
the future TBM excavation. This direction longitudinally differs from
the ground plan of the shaft on the surface. A launching chamber for
the slurry TBM (with the cutterhead diameter of 2m), heading to
Královská Zahrada Garden of Prague Castle (i.e. under Mariánské
Hradby Street), was excavated in the lower part of the shaft. The
chamber is 5.9m long and ca 7.8m high. The launching chamber was
excavated using the so called horizontal sequence consisting of 3
benches. Concrete floor inclined at the gradient identical with that of
the future tunnelling, a thrust reaction block with a cut-out for the
installation of a laser as well as an entrance concrete sealing block for
the entry of the TBM cutterhead into the rock massif were carried out
in the launching chamber. A reinforced concrete block to be used as
the target portal was built in advance in the space of Jelení Příkop
Moat (at S03.0 shaft). It was anchored to the rock massif by micro-
piles and cable anchors. The remaining section between shaft S03.0
and the “Plečnik” outflow structure in the Dolní Jelení Příkop Moat
was carried out in a braced open trench.
AVN 1600 TBM

The excavation of section S03.1 – S03.0, i.e. the section under
Královská Zahrada Garden of Prague Castle was carried out using the
microtunnelling technique – a full-face mechanised slurry shield
Herrenknecht AVN 1600 in a modification with disk cutters for hard
rock and with jacked 3m long glassfibre reinforced plastic (GRP)
tubes DN 1800 manufactured by HOBAS. The tunnel was driven
downhill on a uniform gradient of 12.5 ‰. The whole Herrenknecht
set consisted of several main parts, namely the slurry shield with
a hard-rock cutterhead, a compact jacking station (including a thrust
reaction frame) in the shaft and the launching chamber, a bentonite
separation unit HKS 300 and an automatic bentonite lubrication sys-
tem. The diagram of the slurry TBM used is obvious from Fig. 3. The
block of the shield itself follows after the cutterhead. It covers the ben-
tonite and bracing water suspension feed lines and the duct removing
the mixture of muck and the face-bracing suspension. A segment No.

3 with steering hydraulic cylinders
and segment No. 4 with the cutterhe-
ad driving motor follows. 

Simplified technological procedure
during the shield tunnelling (see 
Fig. 4): The tunnelling shield (1) was
first lowered down the jacking station
in the launching shaft and chamber
S03.1. It was pushed by pistons on
the thrust reaction frame through
a rubber sealing collar, which mini-
mised the loss of pressure of the bra-
cing suspension and its escape to the
launching chamber (2). Subsequently
a glassfibre reinforced plastic tube for
jacking manufactured by HOBAS (3)
was installed behind the shield. The
commencement of the excavation
followed – the pumps on the feed line
and muck and slurry removal line
were started and the cutterheat started
to rotate (4, 5). The jacking station in
the launching shaft, consisting of the
frame and two pistons, generated theObr. 3 Schéma razicího štítu AVN 1600

Fig. 3 Diagram of the AVN 1600 tunnelling shield

1 – řezná hlava / cutterhead
2 – štít / shield
3 – segment s řídícími hydraulickými válci / segment with steering hydraulic cylinders
4 – segment s pohonnou jednotkou / segment with the driving unit

Herrenknecht AG
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required thrust through the column of HOBAS tubes and the pipeli-
ne joints up to the excavation face. The ground at the excavation face
was disintegrated and loaded during the concurrent plunging of the
cutterhead into the face and the whole column – the TBM and the
HOBAS tubes – mover ahead. Muck in the form of slurry was pum-
ped through the slurry line to the separation unit (6). A photo of the
muck prepared for geological documentation is in Fig. 7; a photo of
the breakthrough in Jelení Příkop Moat is in Fig. 8.       

The microtunnelling through variable geological conditions is
described in detail in a paper by Franczyk (2014) and the mechani-
sed tunnelling technology is recapitulated in Barták et al. (2014).

GEOTECHNICAL MONITORING

The purpose of geotechnical monitoring (GTM) during the con-
struction of Part 3 of sewer CO3 under Královská Zahrada Garden of
Prague Castle was to secure that the impacts of construction activiti-
es on the existing listed buildings, utility networks and the entire
environment were within the values prescribed as limits by the design
and relevant standards and regulations. The monitoring had to secu-
re the minimisation of defects on buildings in the vicinity, to initiate
immediate modification of construction procedures as a response to
a possible warning development of measured quantities, or to deter-
mine technical and organisational measures preventing further unfa-
vourable development. In addition to the above-mentioned technical
reasons for the realisation of the geotechnical monitoring, there were

Obr. 4 Technologický postup při mechanizované ražbě 
Fig. 4 Technological procedure during mechanised tunnelling 
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následuje segment 3 s řídícími hydraulickými válci a segment 4
s agregátem pohonu řezné hlavy. 

Zjednodušený technologický postup při ražbě štítu (obr. 4):
Do tlačné stanice ve startovací šachtě a komoře Š03.1 byl nej-
prve usazen razicí štít (1). Poté byl zatlačen písty tlačného rámu
přes gumovou těsnící manžetu, která minimalizovala ztrátu
tlaku pažící suspenze a její výtok do startovací komory (2).
Následně byla usazena za štít sklolaminátová  trouba pro protla-
čování od firmy  HOBAS  (3). Následovalo zahájení ražby –
spuštění čerpadel přívodního (feed line) a odvodního okruhu
těžby rubaniny a pažící suspenze (slurry line) a roztočení řezné
hlavy (4, 5). Tlačná stanice ve startovací šachtě složená z rámu
a dvou pístů generovala potřebný přítlak skrze kolonu trub
HOBAS  a spojů potrubí na čelo výrubu. Při současném zavrtá-
vání řezné hlavy pak docházelo k rozpojování a k odtěžování
horniny na čele výrubu a tím k posunu celé kolony – tedy vlast-
ního štítu a trub HOBAS. Rubanina byla odčerpávaná ve formě
suspenze odvodním potrubím (slurry line) do separační jednot-
ky (6). Na snímku (7) je uvedena fotografie rubaniny určené ke
geologické dokumentaci a na snímku (8) je fotografie prorážky
v Jelením příkopu.

Podrobně je mikrotunelování v proměnlivých geologických
podmínkách popsáno v článku Franczyk (2014) a technologie
mechanizované ražby je rekapitulována v Barták et al. (2014).
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GEOTECHNICKÝ MONITORING

Účelem geotechnického monitoringu (GTM) při výstavbě 3.
části stoky CO3 pod Královskou zahradou Pražského hradu bylo
zajištění stavebních činností tak, aby jejich dopady na stávající
památkově chráněnou zástavbu, inženýrské sítě a celé životní
prostředí byly v mezích a hodnotách stanovených projektem
a příslušnými normami a předpisy. Monitoring musel zajistit
minimalizaci poruch na okolní zástavbě, vyvolat okamžitou
úpravu stavebních postupů jako reakci na eventuální varovný
vývoj měřených veličin, případně stanovit technická a orga -
nizační opatření, která dalšímu nepříznivému vývoji zamezí.
Mimo výše uvedené technické důvody pro realizaci geotechnic-
kého monitoringu byly na stavbě stoky CO3 – 3. část, situované
ve velmi exponovaném území, také mimořádně důležité i právní
a společenské aspekty (např. ochrana investora stavby před even-
tuálními námitkami ze strany majitelů nemovitostí a veřejnosti). 

V rámci GTM při ražbě stoky CO3 – 3. část probíhaly tyto nej-
důležitější činnosti:

•  hydrogeologický monitoring;
•  geotechnické a geologické sledování ražeb a hloubení; 
•  geodetické sledování objektů nivelací;
•  sledování poruch na objektech;
•  geodetické sledování povrchu terénu nivelací;
•  geodetické sledování objektů 3D;
•  měření inklinometrické a klouzavým mikrometrem;
•  monitoring dynamických účinků;
•  geoelektrický korozní monitoring;
•  pasportizace a repasportizace inženýrských sítí;
•  repasportizace objektů;
•  konvergenční měření v šachtě Š03.1 (spadiště).
V tomto příspěvku jsou zhodnoceny pouze výsledky hydrogeo-

logického monitoringu, geotechnického a geologického sledová-
ní ražeb mikrotunelováním a geodetické sledování objektů nive-
lací.
Hydrogeologický monitoring

Hydrogeologický monitoring byl prováděn na síti monitoro-
vaných hydrogeologických vrtů, realizovaných nejprve
v rámci podrobného geotechnického průzkumu a poté
i v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu. Tyto hyd-
rogeologické vrty jsou umístěny s ohledem na důležité
a historicky cenné objekty nadzemní zástavby. Dva monitoru-
jí hladinu podzemní vody v blízkosti Letohrádku královny
Anny a Zpívající fontány (HJ 19 a HJ 16), další vrt monitoru-
je hladinu podzemní vody v blízkosti Nové oranžérie
a částečně i Míčovny (HJ 20). V blízkosti Empírového sklení-
ku monitoruje hladinu podzemní vody vrt HJ 14. 

Nejblíže ose ražby stoky byly monitorovné vrty HJ 401, 
HJ 402, HJ 403 a HJ15, které svou polohou byly v dosahu
předpokládaného depresního kužele h.p.v. Výsledky pohybu
hladiny podzemní vody v těchto vrtech sloužilyk operativnímu
řízení postupu prací razicího štítu. Kromě monitoringu úrovně
hladiny podzemní vody byl monitorován i hydrostatický tlak
ve 200 m dlouhém subhorizontálním vrtu ŠHJ 404, který byl
vyvrtán z Jeleního příkopu rovnoběžně s osou ražby v rámci
geotechnického průzkumu. V průběhu ražby bentonitovým ští-
tem byla úroveň hladiny podzemní vody měřena v denních
intervalech (v případě výrazných změn i 2x denně) na všech
monitorovaných vrtech v zájmové oblasti. Ražba celého
úseku, realizovaného bentonitovým štítem, probíhala pod hla-
dinou podzemní vody. Největší vliv na úroveň hladiny pod-
zemní vody ve vrtech měl tlak pažící suspenze na čele ražby,
jak dokládá obr. 5, kde je znázorněn průběh vývoje tlaků paží-
cí suspenze v závislosti na staničení čela ražby a dále také
demonstruje samotnou časovou závislost úrovní hladiny 

extraordinarily important legal and societal aspects at the constructi-
on of part 3 of sewer CO3, which was located in a very exposed area
(e.g. the protection of the project owner against contingent objections
from real estate owners and the public).   

The following most important activities were carried out within the
framework of the GTM during the excavation of Sewer CO3 – Part 3:

•  hydrogeological monitoring;
•  geotechnical and geological observation of tunnelling and exca-

vation operations; 
•  surveying buildings by levelling;
•  monitoring of defects on buildings;
•  surveying the terrain surface by levelling;
•  3D surveying of buildings;
•  inclinometer measurements and measurements with sliding mic-

rometers; 
•  monitoring of dynamic effects;
•  geoelektrical monitoring of corrosion;
•  condition survey and repeated condition survey of utility net-

works;
•  repeated condition survey of buildings;
•  convergence measurements in shaft SO3.1 (the backdrop manhole).
In this paper, we will assess only the results of hydrogeological

monitoring, geotechnical and geological observation of the micro-
tunnelling operations and surveying buildings by levelling.
Hydrogeological monitoring

The hydrogeological monitoring was carried out on a network of
monitored hydrogeological boreholes realised first within the frame-
work of a detailed geotechnical investigation and, subsequently, even
within the framework of a detailed hydrogeological survey. These
hydrogeological boreholes are located with respect to important and
historically valuable surface buildings. Two boreholes monitor the
water table in the vicinity of Letohrádek Královny Anny Palace and
Zpívající Fontána (Singing Fountain) (HJ 19 and HJ 16); another
borehole monitors the water table in the vicinity of Nová Oranžerie
(New Orangery) and partially Velká Míčovna Ball Game Hall (HJ
20). Borehole HJ 20 monitors the water table in the vicinity of the
Empire-Style Greenhouse.   

Monitored closest to the sewer excavation axis were boreholes HJ
401, HJ 402, HJ 403 and HJ15, the locations of which were within
the assumed water table depression cone. The results of the water
table movement in these boreholes were used for operative control of
the tunnelling shield advance. In addition to monitoring the water
table, even the hydrostatic pressure in the 200m long sub-horizontal
borehole ŠHJ 404, which was drilled from Jelení Příkop Moat in
parallel with the tunnelling axis within the framework of geotechni-
cal investigation, was monitored. The water table level was measured
during the excavation using the slurry shield at daily intervals (in
cases of significant changes even twice a day) on all boreholes moni-
tored in the area of operations. The excavation of the whole section
carried out using the slurry shield ran under the water table. The pres-
sure of the bracing suspension on the excavation face had the grea-
test influence on the water table level in the boreholes, as documen-
ted by Fig. 5, where the development of the pressures of the bracing
suspension in dependence on the chainage of the excavation face is
illustrated and which demonstrates the time dependence of water tab-
les in boreholes HJ 401, HJ 402, HJ 403 a HJ 15, the locations of
which are closest to the excavation axis (and which were used for
operative control of the tunnelling shield advance), and on the pres-
sure of the bracing suspension generated by the tunnelling shield. It
is obvious from Fig. 5 that the excavation in the initial phase procee-
ded under low pressure of the bracing suspension despite the fact that
the close mode of the shield tunnelling process was selected from the
SPH requirement point of view (see the chapter Geotechnical and
geological monitoring of tunnelling with the slurry shield). The low
values of the bracing suspension pressure in the initial phase of the
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podzemní vody ve vrtech HJ 401, HJ 402, HJ 403 a HJ 15,
které jsou svou polohou nejblíže ose ražby (a sloužily
k operativnímu řízení postupu prací razicího štítu), na tlaku
pažící suspenze razicího štítu. Z grafu na obr. 5 je patrné, že
v počáteční fázi probíhala ražba při nízkém tlaku pažící sus-
penze i přes to, že z hlediska požadavku SPH byl zvolen uza-
vřený mód ražby štítu (viz kapitola Geotechnické a geologické
sledování ražeb bentonitovým štítem). Nízké hodnoty tlaku
pažící suspenze v iniciálním stadiu ražby byly zachovávány
z technologického důvodu. Vhledem k tomu, že pouze každá
pátá sklolaminátová trouba pro protlačování měla přimazávací
otvory s kuželovými ventily, skrze které docházelo k injektáži
mezikruží, musel být na začátku ražby udržován nízký tlak
pažící suspenze, která by vzhledem k velmi krátké vzdálenos-
ti hlavy štítu od startovací komory unikala mezikružím skrze
těsnící manžetu zpět do startovací komory. Tlak pažící sus-
penze byl postupně navyšován až po zatlačení prvních trub
s přimazávacími otvory do výrubu a následném zainjektování
prostoru mezikruží mezi pláštěm sklolaminátové trouby
HOBAS a lícem horninového masivu.

Efekt vzdálenosti vrtů od čela ražby se v grafu projevuje
různým poklesem hladiny podzemní vody ze začátku ražby.
Nejvýraznější je u vrtu HJ 401, kdy se tlak pažící suspenze
pohyboval mezi 0–0,5 baru (do staničení 52 m). V případě vrtu
HJ 401 byl tlak pažící suspenze při průchodu čela ražby
v bezprostřední blízkosti právě na hodnotě 0–0,5 baru a došlo
k bezprostřednímu výraznému poklesu hladiny podzemní vody
ve vrtu. Geotechnický monitoring okamžitě zareagoval
a doporučil spolu s projektantem stavby tlak pažící suspenze
nejprve navýšit na hodnotu 1 baru (tento tlak odpovídá výšce
vodního sloupce cca 10 m) a hladina ve vrtu začala stoupat
směrem k původní hodnotě. Rychlost reakce pohybu hladiny
podzemní vody ve vrtu HJ 401 dokumentuje pokus realizovaný
2. 12. 2013 přímým kontaktem a součinností geologa s ope rá -
torem razicího stroje znázorněný na obr. 6. U dalších uvedených
vrtů už nebyl tento pokles hladiny tak výrazný díky tomu, že při
průchodu čela výrubu v blízkosti vrtu se pohybovala hodnota

excavation were maintained for technological reasons. With respect
to the fact that only every fifth glass fibre reinforced plastic tube for
jacking had gates with cone valves for additional lubrication, through
which the annulus was filled with grout, the low pressure of the bra-
cing suspension had to be maintained at the beginning of the excava-
tion so that it did not leak along the annulus through the sealing col-
lar to the launching chamber with respect to the short distance of the
cutterhead from the launching chamber. The bracing suspension pres-
sure was gradually increased only after jacking first tubes with the
lubrication gates into the excavation and subsequent filling the annu-
lus space between the HOBAS GRP tube jacket and the excavated
opening surface.     

The effect of the distance of boreholes from the excavation face
manifests itself in the graph by different dropping of the water table
at the beginning of the tunnel excavation. It is most distinctive at
borehole HJ 401, where the bracing suspension pressure ranged from
0 – 0.5bar (up to chainage m 52). In the case of borehole HJ 401, the
bracing suspension pressure during the passage of the excavation
face in the immediate vicinity was just at the value of 0-0.5bar and an
immediate significant drop of the water table happened in the bore-
hole. Geotechnical monitoring immediately reacted and recommen-
ded, together with the construction designer, that the pressure of the
bracing suspension be first increased to the value of 1 bar (this pres-
sure corresponds to the height of water column of ca 10m); the water
table in the borehole started to rise toward the original value. The
speed of the response of the groundwater table movement in boreho-
le HJ 401 is documented by an experiment realised on 02/12/2013
owing to a direct contact and collaboration of the geologist with the
tunnelling machine operator, which is presented in Fig. 6. The water
table dropping was not so significant at the other boreholes thanks to
the fact that the bracing pressure during the passage of the excavati-
on face close to the particular borehole fluctuated around the value of
1.5bar which was recommended by the monitoring and the construc-
tion designer. Despite this fact, the drop of water table level caused
by the initial lower pressure of the bracing suspension was very well
obvious with some delay.     

Obr. 5 Vliv tlaku pažící suspenze na úroveň hladiny podzemní vody v Královské zahradě
Fig. 5 The influence of the bracing suspension pressure on the water table level in Královská Zahrada Garden
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The bracing suspension pressure had to be reduced prior to the
break through of the tunnelling machine to the portal in Jelení Příkop
Moat with respect to a steep decrease of the excavation overburden
thickness (the northern slope of Jelení Příkop Moat) and because of
the presence of deluvial sediments and made-ground in the excavati-
on. The pressure was reduced at chainage m 192. Despite this fact,
significant groundwater outflows (ca 0.3L/s in total) from the portal
in Jelení Příkop Moat were registered on 28/12/2013, ca from 16:00
hours. The groundwater outflows continued from a crack in shotcre-
te on the left side of the slope support and also from the cable anchors
stabilising the portal concrete block (see Fig. 7). This drop of the bra-
cing medium pressure affected the water tables in some of the above-
mentioned boreholes and certain temporary drop of water tables in
the immediate vicinity of the excavation occurred. In this way it was
confirmed that the pressure of the bracing suspension acted not only
at the excavation face but also in the annulus between the surface of
the excavated opening and the surface of the column of tubes, throug-
hout the excavated opening length.  

The hydrogeological monitoring of the other boreholes which were
located at listed surface buildings (Letohrádek Královny Anny Royal

Summer Palace or Velká Míčovna
Ball Game Hall) did not register any
affecting of the excavation caused by
the excavation of sewer CO3. 
Geotechnical and geological
monitoring of the slurry 
shield tunnelling

The technological excavation pro-
cedure did not allow direct geological
documentation as in the case of classi-
cal conventional tunnelling or the
NATM excavation. The excavation
proceeded with the pressure support
of the excavation face (the bracing
suspension) continually with cyclical
forcing of the shield itself (the cutter-
head + the mantel) and the column of
glassfibre reinforced plastic tubes,
which at the same time formed the
final lining of the gallery. The access

Obr. 6 Reakce hladiny podzemní vody ve vrtu HJ 401 na ražbu štítem 2. 12. 2013 
Fig. 6 The response of water table in borehole HJ 401 to the sheet tunnelling on 02/12/2013 

Obr. 7 Cílový portál Jelení příkop 29. 12. 2013 (těsně před prorážkou)
Fig. 7 Target portal in Jelení Příkop Moat on 29/12/2013 (just before the breakthrough)
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tlaku pažící suspenze okolo monitoringem a projektantem
stavby doporučované hodnoty 1,5 baru. Přesto je u nich pokles
hladiny způsobený počátečním nižším tlakem pažící suspenze
s určitou časovou prodlevou velice dobře patrný. 

Před prorážkou razicího stroje do portálu v Jelením příkopu
muselo dojít ke snížení tlaku pažící suspenze z důvodu strmé-
ho poklesu nadloží ražby (severní svah Jeleního příkopu)
a z důvodu přítomnosti deluviálních sedimentů a navážek ve
výrubu. Ke snížení tlaku došlo ve staničení 192 m. I přes to
byly 28. 12. 2013 cca od 16:00 zaznamenány výrazné výrony
podzemní vody (celkem cca 0,3 l/s) z portálu v Jelením příko-
pu. Výrony podzemní vody probíhaly jednak ze vzniklé pukli-
ny ve stříkaném betonu v levé straně zajištění svahu a také
z pramencových kotev zajišťujících betonový blok portálu
(obr. 7). Tento pokles tlaku pažícího média ovlivnil hladiny
v některých výše zmíněných vrtech a došlo tak k určitému
krátkodobému poklesu hladin podzemní vody v bezprostřední
blízkosti ražby. Tímto se potvrdilo, že tlak pažící suspenze
působil nejenom na čele výrubu, ale i v mezikruží mezi lícem
výrubu a povrchem kolony trub, a to po celé délce výrubu.
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Hydrogeologický monitoring na ostatních vrtech, situovaných
u památkově chráněných objektů nadzemní zástavby
(Letohrádek královny Anny či velká Míčovna) nezaznamenal
žádné ovlivnění ražbou stoky CO3.
Geotechnické a geologické sledování ražeb 
bentonitovým štítem

Technologický postup ražby neumožňoval přímou geologic-
kou dokumentaci jako při klasické konvenční ražbě nebo ražbě
NRTM. Ražba probíhala s tlakovou podporou čelby (pažící sus-
penze) kontinuálně s cyklickým zatlačováním vlastního štítu
(řezná hlava + plášť) a kolony sklolaminátových trub, které záro-
veň tvořily definitivní ostění štoly. Přístup k nezapaženým čás-
tem výrubu nebyl možný vzhledem k absenci klasické těžní
komory u tohoto typu stroje, proto muselo dojít ke specifikaci
metodiky geologické dokumentace a jejích výstupů. Geologické
poměry tak byly ověřovány nepřímo na základě porovnávání
promytých vzorků rubaniny odebraných z kontejneru u separační
jednotky a popisu horizontálního jádrového vrtu z průzkumu.
Nové přístupy k inženýrskogeologické dokumentaci ražby
pomocí bentonitového štítu shrnul Wendl et al. (2010). V případě
ražby strojem AVN 1600 však nemohla být z technických důvo-
dů dokumentována geologická skladba na čele výrubu, jak již
bylo zmíněno výše. Ověřování pevnosti hornin probíhalo pomo-
cí zkoušek pevnosti hornin při bodovém zatížení, prováděných
na nepravidelných úlomcích hornin. Další technologické údaje
ražby byly hodnoceny z množství kontinuálních dat průběžně
zaznamenaných v operační jednotce stroje (přenos pomocí USB
rozhraní). Geotechnický a geologický dozor průběžně a ope -
rativně vyhodnocoval následující údaje a neustále porovnával
v jednotlivých pasportech jejich vliv na vývoj měřené hladiny
podzemní vody v areálu Královské zahrady:

•  inženýrskogeologický popis hornin vyplaveného vzorku
(odseparování jemnozrnné frakce, popis horniny z úlomků
a odhad procentuálního podílu jednotlivých typů hornin);

•  razící mód bentonitového štítu (ekvivalent uzavřeného
a otevřeného módu);

•  opatření, doporučení a poznámky k ražbě (zejména vztah
ražby a vyhodnocení denního měření hladin v hyd ro -
geologických vrtech v Královské zahradě, průběh jednotli-
vých sledovaných parametrů ražby jako přítlak, tlaky sus-
penze atp.);

•  geologická prognóza pro další úseky ražby;
•  zákres aktuální polohy čela výrubu v předpokládaném geo-

technickém řezu z průzkumu;
•  v grafické části pasportu byly vyhodnocovány tyto údaje:

spotřeba bentonitu [l] a tlak pažící suspenze na čele [bar]
v závislosti na čase, resp. staničení; přítlak tlačného rámu
[bar] a síla tlačného pístu [kN] v závislosti na staničení;

•  fotografická dokumentace vyplaveného vzorku rubaniny
s grafickým měřítkem a popisem.

Ražba pomocí stroje Herrenknecht AVN 1600 probíhala od
listopadu do konce prosince v roce 2013 v celkové délce
196,3 m. Geologické poměry byly průběžně ověřovány na zákla-
dě porovnávání geologického popisu horizontálního jádrového
vrtu z průzkumu se skutečně zastiženými horninami, které byly
odebírány ve formě vzorků z kontejneru u separační jednotky
štítu. Vzorek byl vždy po odebrání promyt na sítu a následně
byly popsány jednotlivé horninové typy a odhadnut jejich podíl
ve výrubu. 

Geotechnická dokumentace ražby potvrdila proměnlivost
mechanických a technologických vlastností hornin letenského
souvrství, od které se částečně odvíjela i rychlost postupu tune-
lovacího stroje. Strukturní poměry masivu nebylo možné vzhle-
dem k technologii ražby řádně dokumentovat. Při ražbě bylo
odebráno několik kontrolních vzorků na zjištění indexu pevnosti

to the unsupported parts of the excavation was not possible with res-
pect to the absence of a classical extraction chamber at this machine
type. For that reason the methodology of geological documentation
and its outputs had to be specified. The geological conditions had the-
refore been verified indirectly, on the basis of comparing the washed
muck samples collected from the container at the separation unit and
the description of the horizontal cored borehole carried out as a part of
the survey. The new approaches to engineering geological documen-
tation of excavation using a slurry shield were summarised by Wendl
et al. (2010). However, in the case of the excavation using the AVN
1600 machine, the geological structure at the excavation face could
not be documented for technical reasons, as mentioned above. The
rock strengths were verified by means of point load tests conducted on
irregular fragments of rock. The other technological excavation data
items were assessed from the lots of data continually recorded in the
operating unit of the machine (transmission by means of USB interfa-
ces). The geotechnical and geological supervision continually and
operatively assessed the following data items and permanently com-
pared in individual basic data logs their influence on the development
of the water table in the Královská Zahrada Garden area:

• engineering geological description of the washed rock sample
(separation of fine-grained fraction, description of the rock based on
fractions and estimation of the percentage of individual rock types;

•  excavation mode of the slurry shield (equivalent of the close and
open modes);

•  measures, recommendations and notes regarding the excavation
(first of all the relationship between the excavation and the
assessment of daily measurements of water tables in hydrogeo-
logical boreholes in Královská Zahrada Garden, the develop-
ment of individual excavation parameters being monitored, such
as the thrust, suspension pressures etc.);

•  geological prognosis for the next excavation section;
•  plotting the current location of the excavation face in the geo-

technical section anticipated on the basis of the survey;
•  the following data was assessed in the graphical part of the basic

data logs: the consumption of bentonite [l] and the pressure of
the bracing suspension at the excavation face [bar] in dependen-
ce on time or the chainage; the thrust of the thrust reaction frame
[bar] and the force of the jacking cylinder [kN] in dependence on
chainage;

•  the photo documentation of the washed muck sample together
with the graphic scale and description.

Tunnelling using the AVN 1600 Herrenknecht machine proceeded
from November to the end of 2013 along the total length of 196.3m.
Geological conditions were continually verified on the basis of com-
paring the geological description of the horizontal cored borehole
from the survey with the actually encountered rock types which were
collected in the form of samples from the container at the separation
unit of the shield. The sample was, always after being collected, was-
hed on a sieve and the rock types were subsequently described and
their proportion in the excavation was estimated. 

The geotechnical documentation of the excavation confirmed the
variability of the mechanical and technological properties of the
Letná Formation rock types, from which even the advance rate of the
tunnelling machine was partially deduced. The structural conditions
of the rock massif could not be properly documented with respect to
the technology. Several check samples were collected during the
excavation for the determination of the geological strength index for
the verification of the rock material strength. These results in compa-
rison with the results of the sub-horizontal borehole ŠPJ 404 which
was carried out within the framework of the completed survey are
presented in Fig. 8. Even other data items were observed by the con-
tinual analysis of technological data from the operating unit of the
tunnelling machine. These data items were processed graphically
with respect to the clarity and the significant amount of the data. In

tunel_1_16:tunel_3_06  2.3.2016  10:05  Stránka 37



38

25. ročník - č. 1/2016

horniny pro ověření pevnosti horninového materiálu. Na obr. 8
jsou tyto výsledky v porovnání s výsledky ze vzorků
ze subhorizontálního vrtu ŠPJ 404, provedeného v rámci prů-
zkumu. Průběžnou analýzou technologických dat z operační jed-
notky razicího stroje byly sledovány i další údaje. Tyto údaje
byly pro přehlednost a značné množství primárních dat zpraco-
vány graficky. Takto byla v geotechnických pasportech zpraco-
vávána data o spotřebě bentonitové směsi [l] v závislosti na čase,
tlak pažící suspenze na čele výrubu [bar] v závislosti na staniče-
ní, přítlak tlačného rámu [bar] a síla tlačného pístu [kN]
v závislosti na staničení. Dále bylo možné z technologických dat
analyzovat další důležité údaje, jako např. přítlak řezné hlavy
štítu na čelo výrubu, plášťové tření kolony sklolaminátových pro-
tlačovacích trub HOBAS s rostoucím staničením čela ražby (růst
plášťové třecí síly byl v závislosti na staničení lineární, maxi-
mální hodnoty třecí síly 3326 kN bylo dosaženo ve staničení
188,3 m od startovací komory), zatížení trub tlačným rámem,
rychlost ražby apod. 

Ražba probíhala v uzavřeném módu. Samotný razicí stroj se
skládá z řezné (razící) hlavy (pro ražbu pod Královskou zahradou
v modifikaci pro skalní horniny). Dále navazuje vlastní štít
s dalšími dvěma vzájemně propojenými segmenty (viz obr. 3).
Vyrovnávání zemních tlaků je prováděno nastavením poměru
tlaku a průtoku suspenze přívodního potrubí (v anglickém origi-
nále „feed line“) a odčerpávajícího potrubí (v originále termín
„slurry line“) ve stroji, díky kterému dochází k hyd rau -
lickému odtěžování rozpojeného materiálu na povrch v suspenzi.
Přívodním vedením protéká pod určitým tlakem voda, která se
v prostoru řezné hlavy promíchá s rozpojenou horninou a tato sus-
penze je následně odčerpávána odvodním vedením do separační
jednotky. Obě vedení jsou osazena průtokoměry. Čili
z technologických dat mohou být analyzovány průtoky QFL
(průtok v přívodním potrubí) a QSL [m3/h] (průtok
v odčerpávacím potrubí). Na základě rozdílů těchto průtoků se
stanoví kubatura odtěžené horniny z výrubu za daný časový
úsek. Tato hodnota se vydělí koeficientem nakypření horniny
(zde byla uvažována hodnota 1,2) a získá se hodnota teoretické-
ho vytěženého objemu horniny za jednotku času  QR [m3/h].

Za předpokladu že platí podmínka QFL < (QSL – QR)
dochází k tvorbě nadvýlomů (kavernování). V případě, že
QFL > (QSL – QR) dochází k sycení horninového masivu
vodou, resp. suspenzí z přívodního potrubí. Na základě toho
byla pak udržována ražba pod Královskou zahradou Pražského
hradu v uzavřeném módu, který odpovídá podmínce QFL >
(QSL – QR).

this way, the data on the consumption of the slurry mixture [1] in
dependence on time, the pressure of the bracing suspension at the
excavation face [bar] in dependence on chainage, the thrust of the
thrust reaction frame [bar] and the force of the jacking cylinder in
dependence on chainage was processed in geotechnical data logs. It
was in addition possible to analyse other important data from the
technological data, for instance the cutterhead thrust on the excavati-
on face, the development of the skin friction of the column of the
HOBAS jacking GRP tubes with the growing chainage of the exca-
vation face (the growth of the skin friction force in dependence on
chainage was linear; the maximum value of the friction force of 3326
kN was reached at chainage m 188.3 from the launching chamber),
loads acting on the HOBAS jacking tubes due to the thrust reaction
frame, the excavation advance rate etc. 

The excavation proceeded in the close mode. The tunnelling
machine itself consists of the cutterhead (for the excavation under
Královská Zahrada Garden in a modification for hard rock) and the
shield itself with other two interconnected blocks (see Fig. 3). The
equalisation of ground pressures is carried out by setting the pro-
portion between the pressure and the flow rate of the suspension
through the feed line and slurry line in the machine, owing to which
the disintegrated material is hydraulically moved in the suspension
to the surface. Water flowing through the feed line under a certain
pressure is mixed in the cutterhead space with the disintegrated
ground and this suspension is subsequently pumped through the
slurry line into the separation unit. Flow meters are installed on
both lines. It means that flow rates QFL (flow rate in the feed line)
and QSL [m3/h] (flow rate in the slurry line) can be analysed. The
volume of rock extracted from the heading per a given period of
time is determined on the basis of differences between these flow
rates. This value is divided by the coefficient of bulk increase (the
value of 1.2 was taken into consideration in this case) and the result
is the value of the theoretical extracted volume of ground per
a period of time QR [m3/h].

Overbreaks (caverns) develop assuming that the condition QFL <
(QSL – QR) is valid. If QFL > (QSL – QR), the rock mass becomes
saturated with water, respectively with the suspension from the feed
line. The excavation under Královská Zahrada Garden of Prague
Castle was maintained in the close mode corresponding to the condi-
tion QFL > (QSL – QR) on the basis of this fact.
Surveying buildings by levelling 

Survey monitoring by levelling was applied in the case of part 3
of sewer CO3 to 9 buildings on the grounds of Prague Castle. All
levelling points were installed on these surface buildings prior to the
excavation under Královská Zahrada Garden. Details of the points

Obr. 8 Pevnosti hornin v prostém tlaku podél úseku pod Královskou zahradou (průzkum, ražba)
Fig. 8 Unconfined compressive strengths of rock along the section under Královská Zahrada Garden (survey, excavation) 

ražba / excavation

průzkum / survey

tunelmetry – tunnel chainage meters

pe
vn

os
t v

 p
ro

st
ém

 tl
ak

u 
[M

Pa
]

un
co

nf
in

ed
 c

om
pr

es
si

ve
 s

tre
ng

th
 [M

Pa
]

tunel_1_16:tunel_3_06  2.3.2016  10:05  Stránka 38



39

25. ročník - č. 1/2016

Geodetické sledování objektů nivelací

Geodetické sledování nivelací se u stoky CO3 – 3. části týkalo
celkem 9 objektů v areálu Pražského hradu. Na všech těchto
objektech nadzemní zástavby byly osazeny veškeré nivelační body
již před zahájením ražeb pod Královskou zahradou. Z důvodu
požadavku maximální ohleduplnosti ke konstrukcím a povrchům
sledovaných objektů byly detaily osazení bodů projednány se
zástupci odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky
a Správy Pražského hradu a na základě dohod byly body osazeny.

Překročení varovného stavu bylo zaznamenáno na několika
bodech na Letohrádku královny Anny, na kterém byl z důvodu
vysokého stupně ochrany nastaven velmi přísný varovný stav
(1 mm) a maximální přípustná hodnota (2 mm). Na žádném
z bodů však nebyla dosažena maximální přípustná deformace.
Maximální sedání na Letohrádku královny Anny bylo –1,7 mm,
což znamenalo vyčerpání 85 % maximální přípustné deformace.

Na ostatních objektech nebylo dosaženo příslušné hodnoty varov-
ného stavu, která byla pro každý objekt stanovena individuálně.

ZÁVĚR

Ražba třetí části stoky CO3 mikrotunelováním při použití
mechanizovaného bentonitového štítu s průměrem řezné hlavy
2 m pod Královskou zahradou Pražského hradu proběhla bez-
pečně, bez mimořádných událostí a splnila požadavky Správy
Pražského hradu na minimalizaci ovlivnění hladiny podzemní
vody i dalších indukovaných účinků ražby na památkově chrá-
něné objekty v Královské zahradě. Dodnes prováděná měření
úrovně hladiny podzemní vody prokazují správnost použitého
způsobu ražby. Významnou roli při realizaci stoky CO3 – 3. část
hrál i informační databázový systém monitoringu BARBORA.
Jedná se o webovou aplikaci pro správu, prezentaci a archivaci
dat geotechnického monitoringu s GISovým rozhraním vyvíjený
společností PUDIS a.s. Geotechnický monitoring stavby stoky
CO3 napomohl ke zdárnému a bezpečnému dokončení stavby. 
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installation were negotiated with representatives of the Department
of Heritage Preservation of the Office of the President of the
Republic and the Prague Castle Administration because of
a requirement for maximum respect for structures and surfaces of
the objects being monitored; the points were installed on the basis of
the agreements.

Exceeded warning states were registered on several points on
Letohrádek Královny Anny Royal Summer Palace, on which a very
strict degree of protection with the warning state value of 1mm and
the maximum permitted value (2mm) were set. Nevertheless, the
maximum permitted deformation value was reached on none of the
points. The maximum deformation on the Letohrádek Královny
Anny building amounted to -1.7mm, which meant that 85% of the
maximum permitted deformation was exhausted. 

The respective warning state value, which was determined indivi-
dually for each building, was not reached on the other buildings. 

CONCLUSION

The excavation of the third part of Sewer CO3 by the microtun-
nelling method using a mechanised slurry shield with the cutterhe-
ad diameter of 2m under Královská Zahrada Garden of Prague
Castle was carried out safely, without extraordinary events and met
the requirements of the Prague Castle Administration for minimi-
sing the impact on the water table and other induced effects of the
excavation on listed buildings in Královská Zahrada Garden. The
till now carried out measuring of the water table level has proved
that the tunnelling technique used was correct. Important role
during the realisation of Sewer CO3 – Part 3 was played by the
BARBORA information database monitoring system. It is a web
application for administration, presentation and archiving of geo-
technical monitoring data with GIS interface being developed by
PUDIS a.s. The geotechnical monitoring of the construction of
Sewer CO3 helped to the successful and safe completion of the
works.    
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