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ÚVOD

Tunel Radlice je koncipován jako součást Radlické radiály,
která v budoucnu propojí městský silniční okruh s pražským
silničním okruhem a bude přímo navazovat na dálnici D5 z Plz -
ně, potažmo z hraničního přechodu se SRN v Rozvadově.
Budoucí tunel Radlice bude tvořen dvěma tunelovými troubami,
a to severní (STT) a jižní (JTT). V oblasti Smíchova se pak v tu -
nelových rozpletech budou oddělovat od obou tunelových trub
ještě vjezdové a výjezdové tunelové rampy (tunelové větve).
Navr hovaná délka raženého tunelu je 2200 m. Tunely budou
řešeny konstrukčně jako klenbové s mezistropem oddělujícím
vzduchotechnické kanály od dopravního prostoru. Z hle  diska
och rany proti průsakům podzemní vody je navrhována kombi-
nace systému s tzv. deštníkovou izolací se systémem s uzav -
řenou tlakovou izolací v oblasti Zlíchova a Dívčích hradů, kde
se nalézá zvláště chráněné území přírodní památka Ctirad
(Merta et al., 2011 a Dohnálek et al., 2014). Z pohledu šířko-
vého uspořádání se jedná o tunely třípruhové a dvou pruhové
s raženým profilem přesahujícím 150 m2 při třípruhovém uspo-
řádání. 

Investorem Radlické radiály je odbor strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy, zastoupený mandatářem
VIS, a.s. Projektantem všech stupňů projektové přípravy stav-
by je sdružení firem PUDIS a.s. a SATRA, spol.
s r.o. (sdružení PUDIS–SATRA). V současné době se provádí

INTRODUCTION

The Radlice tunnel is conceived as a part of the Radlice
Radial Road, which will interconnect the City Circle Road
with the Prague City Ring Road in the future and will link to
the D5 motorway from Plzeň, consequently from the border
crossing with the BRG in Rozvadov.The future Radlice tunnel
will be formed by two tunnel tubes, the northern one (NTT)
and the southern one (STT). In addition, entrance and exit
tunnel ramps (tunnel branches) will separate themselves from
the two tunnel tubes in bifurcation chambers in the area of
Smíchov. The design length of the mined tunnel is 2200m.The
tunnel tubes will be structurally designed as vaulted structures
with intermediate decks separating ventilation ducts from the
traffic space. In terms of the protection against groundwater
seepage, a combination of the so-called umbrella waterproo-
fing system with closed waterproofing system in the area of
Zlíchov and Dívčí Hrady, where the Ctirad area, an especial-
ly protected natural monument (Merta et al., 2011 and
Dohnálek et al., 2014) is located. From the aspect of the width
geometry, it is the case of triple-lane and double-lane tunnels
with the mined cross-section exceeding 150m2 at the triple-
lane geometry.

The Radlice Radial Road project owner is the Department
of Strategic Investment of the Prague City Hall, which is
represented by VIS, a.s., the mandatary. The designer of all
project design preparation degrees is a consortium consisting
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ABSTRAKT

Radlická radiála bude v budoucnosti propojovat pražský silniční okruh (nově dálnice D0) a městský silniční okruh. Na trase
této radiály je navrhován ražený tunel Radlice o délce cca 2200 m. Bude tvořen severní a jižní tunelovou troubou a dvěma vjez-
dovými a výjezdovými rampami (tunelovými větvemi). Jeho ražba bude probíhat převážně ve zdravých ordovických, silurských
a devonských horninách. Velkým rizikem pro ražbu bude výskyt až 100 m hlubokých krasových jevů, převážně v devonských vápen-
cích, které již v roce 1981 způsobily mimořádnou událost při ražbě kmenové stoky „P“, jež se s navrhovaným tunelem mimo -
úrovňově kříží. V současné době se provádí podrobný inženýrskogeologický průzkum pro celou trasu Radlické radiály. Jeho 
součástí je i průzkumná štola délky 850 m, vedená v budoucí trase severní tunelové trouby tunelu Radlice. Důležitou úlohou 
průzkumné štoly je mimo jiné lokalizace míst s výskytem krasových jevů. Získaná data a informace z průzkumu budou podkladem
pro další fáze projektové přípravy tunelu Radlice. Průzkumná štola byla k 11/2015 vyražena v celé navrhované délce
a v současnosti zde probíhá vrtný průzkum, geotechnické zkoušky a geofyzikální měření. 

ABSTRACT

The Radlice Radial Road will interconnect the Prague City Ring Road (newly the D0 motorway) and the City Circle Road (the
Prague inner circle) in the future. The ca 2200m long Radlice tunnel is designed for this radial road route. It will consist of the
northern and southern tunnel tubes and two entrance and exit ramps (tunnel branches). It will be driven mostly through compe-
tent Ordovician, Silurian and Devonian rock types. A great risk for the excavation will lie in the occurrence of up to 100m deep
karst phenomena,mostly in the Devonian limestone, which caused as long ago as 1981 an extraordinary event during the exca-
vation of trunk sewer “P”,which crosses in a grade-separated way the tunnel being designed. The detailed engineering geologi-
cal survey for the whole route of the Radlice Radial Road is currently underway. Its part is also an 850m long exploratory galle-
ry running along the future Radlice tunnel alignment. One of important tasks of the exploratory gallery is to locate places where
karst phenomena are to be encountered. The data and information obtained from the survey will become a source document for
the next Radlice tunnel design preparation phases. The excavation of the full exploratory gallery length was finished in 11/2015
and exploratory drilling, geotechnical tests and geophysical measurements are being carried out there.
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of PUDIS a.s. and SATRA, spol. s r.o. (the PUDIS-SATRA
Consortium). The detailed engineering geological survey is
currently being carried out for the entire Radlice Radial Road.
The excavation of the exploratory gallery is its part. The main
contractor for this survey, including the excavation work on
the exploratory gallery, is Subterra a.s. The exploratory work
both in the exploratory gallery and for the entire Radlice
Radial Road alignment is carried out by a sub-contractor,
PUDIS a.s. The detailed design of the exploratory gallery was
carried out by SATRA, spol. s r.o.

One of many arguments for the construction of the explora-
tory galley is the confirmed occurrence of significantly deep
primary karst phenomena in the particular area. This risk has
been known since the excavation of the trunk sewer “P” in
1981, which is located in the area of Dívčí Hrady, over 100m
deep under the surface and crosses in substance perpendicu-
larly, at a separate grade, the future alignment of the Radlice
mined tunnel at chainage km 0.885.

During the excavation of sewer “P” in the Hlubočepy –
Radlice section in 1981, a very deep local pre-Quaternary cor-
rosion karst depression with water-carrying soil fill (sand and
clay with solid products of weathering of the Peruc
Formation) up to 30m high was tapped at the interface betwe-
en the Devonian and Silurian limestone rock types. It caused
an extraordinary event – an emergency. A cavern with the
volume of ca 800-1000m3 developed as a result of the inrush
of the soil fill of the karst unit in the gallery overburden. The
collapse created a flat cone 140-150m long in the sewer (see
Fig. 1). The groundwater inflow immediately after the inrush
was estimated (according to the pumping carried out) at 50-
60L.s-1. It dropped in 10 days to 13Ls-1, and, after ca a month,
it stabilised at 8L.s-1 (see Fig. 2). The tapping of the above-
mentioned deep karst phenomena with a water-bearing inco-
hesive soil fill is therefore a realistic risk even for the exca-
vation of the Radlice tunnel being designed.

Another basic reason for driving the exploratory gallery is
the verification of the impact of the excavation on hydrogeo-
logical conditions in the area of the nature reservation area, the
natural monument Ctirad. The result is important for the final
decision on the selection of the design of the waterproofing
system for the tunnels, which significantly influences the pro-
ject investment costs (in relation to designing the secondary

Obr. 1 Průval zvodnělé zeminové výplně krasových jevů při ražbě stoky „P“ v roce 1981
Fig. 1 Inrush of water-bearing soil filling of the karst phenomena during the excavation of sewer “P” in 1981
Obr. 2 Časový průběh čerpání podzemní vody po havárii ve stoce „P“ v roce 1981
Fig. 2 Time history of pumping groundwater after the collapse of sewer “P” in 1981
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podrobný inženýrskogeologický průzkum pro celou Radlickou
radiálu, jehož součástí je i ražba průzkumné štoly pro tunel
Radlice. Vyšším dodavatelem tohoto průzkumu, včetně razicích
prací na průzkumné štole, je společnost Subterra a.s. Průzkumné
práce, jak v průzkumné štole, tak i pro celou trasu Radlické
radiály, zajišťuje jako podzhotovitel PUDIS a.s. Realizační
dokumentaci průzkumné štoly zpracovala SATRA, spol. s r.o.

Jeden z mnoha argumentů pro výstavbu průzkumné štoly je
potvrzený výskyt primárních krasových jevů značné hloubky
v dané oblasti. Toto riziko je známo již z ražby stoky „P“ v roce
1981, která je situovaná v oblasti Dívčích hradů více než 100 m
pod povrchem a v podstatě kolmo mimoúrovňově protíná
budoucí trasu raženého tunelu Radlice, ve staničení cca
0,885 km.

Při ražbě kmenové stoky „P“ v úseku Hlubočepy – Radlice
v roce 1981 došlo na rozhraní devonských a silurských vápen-
ců k nafárání velmi hluboké lokální předkřídové korozní kraso-
vé deprese se zvodnělou zeminovou výplní (písky a jíly se zvět-
ralinami křídového peruckého souvrství) o mocnosti až 30 m.
To zapříčinilo mimořádnou událost – havárii. Vlivem průvalu
zeminové výplně krasového útvaru došlo ke vzniku kaverny
cca 800–1000 m3 v nadloží štoly. Zával vytvořil ve stoce plo-
chý kužel, dlouhý 140–150 m (obr. 1). Těsně po průvalu byl
odhadován (podle prováděného čerpání) přítok podzemní vody
o velikosti 50–60 l.s-1. Za cca 10 dní klesl na 13 l.s-1, nakonec
se cca po měsíci ustálil na 8 l.s-1 (obr. 2). Nafárání zmíněných
hlubokých krasových jevů s výplní zvodněných nesoudržných
zemin je tedy reálným rizikem i pro ražbu navrhovaného tune-
lu Radlice. 

Dalším zásadním důvodem pro ražbu průzkumné štoly je
ověření vlivu ražeb na hydrogeologické poměry v oblasti zvláš-
tě chráněného území – přírodní památky Ctirad pro konečné
rozhodnutí o volbě návrhu izolačního systému tunelů, což má
významný vliv na investiční náklady stavby (ve vazbě na
dimenzování sekundárního ostění tunelů na působící hydrosta-
tický tlak). Kromě výše uvedených důvodů je samozřejmě
nutné podrobně prozkoumat horninový masiv budoucích tune-
lů jak z hlediska geologické skladby, hydrogeologických pomě-
rů, tak i stanovení geomechanických parametrů horninového
masivu pro návrh ražby a dimenzování tunelů. V rámci podrob-
ného inženýrskogelogického průzkumu byla do listopadu 2015
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realizována průzkumná štola délky 850 m. Plocha výrubu štoly
je 13,46 m2, ve výhybnách 23,35 m2. Přístup do průzkumné
štoly je umožněn 12 m hlubokou (těžní) šachtou, nacházející
se v blízkosti Zlíchovského tunelu, který je součástí městské-
ho okruhu. Průzkumná štola byla ražena v severní tunelové
troubě (STT) budoucího tunelu Radlice, až do oblasti za její
mimoúrovňové křížení s kmenovou stokou „P“, které se
nachází pod profilem budoucího tunelu. Během následných
ražeb tunelu Radlice bude celé ostění průzkumné štoly postup-
ně likvidováno. Práce na průzkumné štole začaly v červnu
2014 hloubením přístupové šachty a po cca 1,5 roce byly
úspěšně dokončeny v listopadu 2015. V současnosti (prosinec
2015) zde probíhají vrtné průzkumné práce do jižního tunelu
(JTT) a do předpolí severního tunelu (STT) za koncem prů-
zkumné štoly. Dále jsou také prováděny soubory terénních
geotechnických zkoušek (presiometrická měření ve vrtech,
zatěžovací zkoušky deskou) a celý komplex geofyzikálních
měření.

V dalších kapitolách tohoto článku jsou zrekapitulovány
vybrané, doposud získané poznatky z inženýrskogeologického
průzkumu prováděného z průzkumné štoly (obr. 3).

ZASTIŽENÉ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Tunel Radlice je situován převážně do vyvýšené plošiny
Dívčích hradů, která je omezena strmými svahy (na východě
údolím Vltavy, na jihu Prokopským údolím). Aktuálně předpo-
kládané geologické poměry jsou dobře patrné z podélného geo-
logického řezu (obr. 4). 

Horniny skalního podloží jsou paleozoického stáří. Patří do
regionálně geologického útvaru zvaného Barrandien. Od výcho-
du, od údolí Vltavy na Smíchově, jsou to nejprve horniny silur-
ské tektonické kry, na které po výrazném tektonickém porucho-
vém pásmu navazují horniny devonské (dvorecko-prokopské
vápence a lochkovské souvrství), které tvoří strmý sráz domi-
nanty plošiny Dívčích hradů. Po nich následují horniny silurské
(v přídolském – dnes nazývaném požárském souvrství, kopa-
ninském a motolském souvrství) a dále ordovické horniny 
(v kosovském, králodvorském, bohdaleckém a v oblasti hloube-
ných tunelů i zahořanském souvrství). Z hlediska stratigrafie je
sled jednotlivých souvrství přesně naopak. Tyto paleozoické
horniny byly pak při variském vrásnění nejprve zvrásněny
a posléze rozlámány podél tektonických linií. Před křídovou
transgresí došlo v oblasti Dívčích hradů k hlubokému fosilnímu
zvětrání a v některých devonských vápencích i ke vzniku hlu-
bokých primárních krasových útvarů – lokálně i depresí se
zeminovou výplní, obsahující zbytky křídových sedimentů
peruckého souvrství.

lining of the tunnels for hydrostatic pressure). Apart from
the above-mentioned reasons, it is naturally necessary to
examine the ground massif for the future tunnels both from
the aspect of the geological structure, hydrogeological con-
ditions and the determination of geomechanical parameters
of the ground mass for the design of the excavation techni-
que and sizing the tunnels. An 850m long exploratory galle-
ry was realised within the framework of the detailed hydro-
geological survey by November 2015. The excavated cross-
sectional area of the gallery is 13.46m2, whilst in passing
bays it is 23.35m2. The access to the exploratory gallery is
possible through a 12m deep (hoisting) shaft, which is loca-
ted in the vicinity of the Zlíchov tunnel, which is part of the
City Circle Road. The exploratory gallery was driven along
the northern tunnel tube alignment (NTT) of the future
Radlice tunnel, up to the area beyond its grade-separated
intersection with trunk sewer “P”, which is located under
the future tunnel profile. The whole lining of the explorato-
ry gallery will be gradually removed during the subsequent
Radlice tunnel excavation. The work on the exploratory gal-
lery started in June 2014 by excavating an access shaft. It
was successfully finished after ca 1.5 years in November
2015. Currently (December 2015) the drilling survey for the
southern tunnel tube and the advance core of the northern
tunnel tube beyond the end of the exploratory gallery is
underway. In addition, sets of field geotechnical tests (pres-
suremeter measurements in boreholes, plate tests) and the
whole complex of geophysical measurements are being con-
ducted. 

The selected pieces of knowledge till now obtained from the
engineering geological survey carried out from the explorato-
ry gallery are recapitulated in the next chapters of this paper
(see Fig. 3).

ENGINEERING GEOLOGICAL CONDITIONS ENCOUNTERED 

The Radlice tunnel is located mostly in the elevated plateau
of Dívčí Hrady, which is restricted in the east by the Vltava
valley and by the Prokop valley in the south by steep slopes.
The currently anticipated geological conditions are well obvi-
ous from the longitudinal geological section (see Fig. 4).

The rock types forming the bedrock are of the Palaeozoic
age. Regionally they belong to the geological unit called
Barrandiene. From the east, from the Vltava River valley in
Smíchov, there are first the Sillurian age tectonic block, to
which, after a significant tectonic fault zone, Devonian rock
types follow (Dvorce-Prokop limestone and Lochkov
Formations), forming steep escarpment of the Dívčí Hrady
dominant plateau. After them, Silurian rock types follow (in

Obr. 3 Situace průzkumné štoly s vyznačenými pracemi inženýrskogeologického průzkumu 
Fig. 3 Layout of the exploratory gallery with engineering geological survey operations marked in it
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Průzkumná štola byla navržena tak, aby její ražba zastihla
především riziková devonská souvrství (dvorecko-prokopské
vápence a lochkovské souvrství) a také následná silurská sou-
vrství. Jádrový 70 m dlouhý horizontální vrt z konce průzkum-
né štoly měl za cíl ověřit hranici mezi silurskými horninami
a ordovickými horninami kosovského souvrství. 

Ražba vlastní průzkumné štoly probíhala od přístupové šach-
ty na Smíchově nejprve v navětralých, posléze zdravých, des-
kovitě vrstevnatých silurských horninách liteňského a ko -
paninského souvrství (střídání vápnitých prachovitých břidlic
s pevností zdravé horniny 25–35 MPa a vložek vápenců

the Přídolí Formation – today called the Požáry Formation,
the Kopanina and Motol Formations) and further the
Ordovician rock types (in the Kosov, Králův Dvůr, Bohdalec
and, in the area of cut-and-cover tunnels, even the Zahořany
Formations). In terms of stratigraphy, the sequence of indivi-
dual formations is exactly reverse. These Palaeozoic rock
types were first folded and subsequently broken along tecto-
nic lines during the Variscan orogeny. Deep fossil weathering
existed in the area of Dívčí Hrady before the Cretaceous
transgression; even deep primary karst phenomena developed
in some Devonian limestone – local depressions filled with
soil containing remnants of Cretaceoussediments of the Peruc
Formation. 

The exploratory gallery was designed with the objective to
encounter first of all the risky Devonian Formations (Dvorce-
Prokop limestone and Lochkov Formations) and also the sub-
sequent Silurian Formations. The 70m long horizontal cored
borehole from the end of the exploratory gallery was designed
to verify the boundaries between the Silurian and also
Ordovician rock types of the Kosov Formation.

The excavation of the exploratory gallery itself proceeded
from the access shaft in Smíchov, first through slightly weat-
hered and later massive tabularly bedded Silurian rock types
of the Liteň and Kopanina Formations (the alternation of 
calcareous silty shale with the massive rock strength of 
25-35MPa and limestone interbeds with the strength of 
35-70MPa), forming the tectonic block in the area of the futu-
re Zlíchov portals up to Křížová Street. Further on, in the tec-
tonic fault zone with lower strength-related and deformational
parameters, the excavation continued through massive
Devonian rock types (forming the terrain elevation – Dívčí
Hrady hill). First it passed through Dvorce-Prokop platy to
tabularly jointed limestone with the strength of the rock mate-
rial of 40-130MPa, later through Lochkov limestone with the

Obr. 4 Aktuální podélný geologický řez tunely Radlice s vyznačením rozsahu průzkumné štoly
Fig. 4 Current longitudinal geological section through the Radlice tunnel tubes with the extent of the exploratory gallery marked in it 

Obr. 5 Fotografie čela výrubu v devonských vápencích lochkovského 
souvrství, kde je patrné korozní krasové zvětrání horninového masivu až do
hloubek 90 m pod terénem
Fig. 5 Photo of the excavation face in the Lochkov Formation Devonian
limestone, where the corrosion karst weathering of the rock massif is obvious
up to the depth of 90m under the terrain surface
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s pevností 35–70 MPa), které tvoří tektonickou kru v oblasti
budoucích zlíchovských portálů až po ul. Křížová. Dále
v tektonické poruchové zóně s nižšími pevnostními
i přetvárnými parametry ražba pokračovala v pevných devon-
ských horninách (tvořící terénní elevaci – vrch Dívčí hrady).
Nejprve tedy ve dvorecko-prokopských deskovitě až lavicovitě
vrstevnatých vápencích s pevností horninového materiálu
40–130 MPa a posléze v lochkovských vápencích s pevností
horninového materiálu 52–25 MPa. Ve dvorecko-prokopských
hlíznatých vápencích (místy s vložkami břidlic) byla zastižena
i geologicky zajímavá poloha – žíla biotitického lamprofyru –
minety. Následné vápence lochkovského souvrství jsou zde
výrazně masivní, lavicovitě vrstevnaté, čisté, bez vložek břidlic,
narůžovělé, až dolomitické. Na křížení puklin a podél souvis-
lých diskontinuit jsou výrazně krasově zvětrány až do hloubky
štoly cca 90 m pod povrchem (patrné na obr. 5). 

Při ražbě v lochkovském souvrství byly zastiženy drobné
rozevřené dutiny do 0,5 m, místy částečně vyplněné na stěnách
krystaly kalcitu. Ve staničení 0,517 km byla v pravé straně čela
výrubu nafárána krasová puklina, částečně vyplněná písčitou
a jílovitou výplní, ze které se otevřel soustředěný přítok pod-
zemní vody až cca 10 i více l/s (obr. 6), jenž velmi rychle způ-
sobil částečné zatopení dna průzkumné štoly. 

Při dalších postupech se přistoupilo k systematické realizaci
jádrových předvrtů, délky 20 m s překryvem cca 4 m. Krasová
korozní alterace horninového masivu byla přítomná v celém
úseku ražby ve vápencích lochkovského souvrství. Při inženýr-
skogeologické dokumentaci ražby průzkumné štoly bylo zjiště-
no, že krasové jevy jsou vázány pouze na tyto chemicky čistší
lochkovské vápence v kotýské facii. Tím však není vyloučené
krasovění ražbou zastižených dvorecko-prokopských vápenců.
V určitém podílu však tyto hlíznaté vápence obsahují jílovité
břidlice (převážně v obalu hlíz), které mohou fungovat jako
izolátory mezi jednotlivými puklinami, proto je zde nižší prav-
děpodobnost výskytu krasových jevů ve větších hloubkách a ve
větším rozsahu. Výrazné krasovění tedy probíhalo v loch -
kovském souvrství pouze podél systému průběžných propoje-
ných puklin a jeho rozsah tomu odpovídal. Stále však není
vyloučena přítomnost rozsáhlejších krasových forem (hlubo-
kých depresí) v širším okolí průzkumné štoly, a to především
v oblasti jižního tunelu, neboť zde se ražba přibližuje k místu
závalu kmenové stoky „P“.

strength of the rock material of 52-25MPa. A geologically
interesting layer – a biotite lamprofyre dyke (a minette) was
encountered in the Dvorce-Prokop nodular limestone (locally
with shale interbeds). The subsequent limestone of the
Lochkov Formation is significantly massive in this location,
tabularly bedded, clear, without shale interbeds, pinkish, up to
dolomitic. It is significantly karstically weathered at intersec-
tions of cracks and along persistent discontinuities up to the
gallery depth of ca 90m under the surface (visible in Fig. 5). 

Small open cavities up to 0.5m high, locally partially filled
with calcite crystals on the walls, were encountered during the
excavation through the Lochkov Formation. A karst fissure,
partially filled with sand and clay, was tapped at chainage km
0.517 on the right side of the excavation face. The concentra-
ted inflow of groundwater up to ca 10L/s or more which ope-
ned from the fissure (see Fig. 6) caused very quickly partial
inundation of the exploratory gallery bottom.

Systematic realisation of 20m-long cored boreholes into the
advance core, overlapping ca 4m, started during the subsequ-
ent advance steps. The karstic corrosive alteration of the rock
mass was present throughout the length of the excavation
through the Lochkov Formation limestone. It was identified
during the engineering geological documentation of the
exploration gallery that karst phenomena are bound to this
chemically clearer Lochkov limestone in the Kotýs facies.
Nevertheless, this fact does not mean that the karstification of
the Dvorce-Prokop limestone encountered by the excavation
is excluded. However, this nodular limestone contains
a certain proportion of clayey shale (mainly in the coating of
the nodules), which can function as isolators between indivi-
dual fissures. For that reason the probability of the occurren-
ce of karst phenomena at greater depths and to greater extent
is lower here. Significant karstification therefore proceeded in
the Lochkov Formation only along the system of continually
interconnected fissures and the extent corresponded to it. The
presence of more extensive karst forms (deep depressions) in
the wider surroundings of the exploratory gallery is still not
excluded, first of all in the southern tunnel tube area because
we get there closer to the location of the trunk sewer “P” col-
lapse location

It was detected during the subsequent excavation that the
karstic disturbance of the rock massif already disappears
after the transition from the Lochkov Formation (Devonian)
to Silurian rock types of the Přídolí (Požáry) Formation at
chainage km 0.661. The Přídolí (Požáry) Formation is cha-
racterised here by the alternation of calcareous silty shales
with the strength ranging from 7MPa to 17MPa and bitumi-
noferous limestone with the strength of 61MPa to 115MPa.
At chainage km 0.700, the excavation of the gallery passed
to the Kopanina Formation represented by calcareous grey-
black, silty-clayey shale, in the beginning with dark grey,
fine-grained limestone interbeds, the proportion of which in
the excavated profile gradually decreased. At the end of the
passing bay at chainage km 0.771, the fourth in the order,
a layer of light grey to dark green-grey diabase, more preci-
sely a lava granulated material (Palaeozoic sub-marine tuffi-
tic extrusive basalt) was encountered. These volcanic origin
layers further appeared at the interface between the
Kopanina and Motol formations (Silurian). The strength of
the rock material of this diabase (granulated lava material)
varied between 23–68MPa. Light grey, laminated tuffitic
shale to siltstone was documented in this section together
with the lava granulated material. With respect to the litho-
logical similarity of the rock forming the base of the

Obr. 6 Přítok podzemní vody z krasové pukliny v lochkovském souvrství, který
způsobil částečné zatopení dna průzkumné štoly
Fig. 6 Groundwater inflow from a karst fissure in the Lochkov Formation
which caused partial inundation of the exploratory gallery bottom 
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Při následné ražbě bylo zjištěno, že při přechodu z loch -
kovského souvrství (devon) do silurských hornin přídolského
(požárského) souvrství ve staničení 0,661 km krasové porušení
horninového masivu již mizí. Přídolské (požárské) souvrství je
zde charakterizováno střídáním vápnitých prachovitých břidlic
s pevností horninového materiálu 7–17 MPa a bituminózních
vápenců s pevností 61–115 MPa. Ve staničení 0,700 km přešla
ražba štoly do kopaninského souvrství, zastoupeného vápnitý-
mi, šedočernými, prachovitojílovitými břidlicemi, zpočátku
s vlož kami tmavě šedých jemnozrnných vápenců, jejichž podíl
ve výrubu postupně klesal. Na konci v pořadí čtvrté výhybny,
tj. ve staničení 0,771 km, byla zastižena poloha světle šedého
až tmavě zelenošedého diabasu, přesněji lávového granulátu
(paleozoické submarinní tufitické výlevné bazalty). Dále se
tyto polohy vulkanického původu objevovaly na rozhraní
kopaninského a mo tolského souvrství (silur). Pevnost hornino-
vého materiálu těchto diabasů (lávových granulátů) se pohy-
bovala v rozmezí 23–68 MPa. Společně s lávovým granulátem
byly v tomto úseku dokumentovány světle šedé, laminované
tufitické břidlice až prachovce. Vzhledem k litologické podob-
nosti hornin báze kopaninského souvrství a liteňského sou-
vrství byla hranice předběžně definována posledním výskytem
lávového granulátu ve staničení 0,884 km. Šedočerné pracho-
vitojílovité břidlice liteňského souvrství měly vyšší obsah
organického uhlíku a obsahovaly hojné závalky, žilky až shlu-
ky pyritu a byly tektonicky proklouzané s ohlazy na plochách
diskontinuit.

Při ražbě byly dokumentovány výraznější nesoustředěné pří-
toky podzemní vody na čele výrubu, a to převážně jen v oblasti
tektonické kry silurských hornin v úvodní části ražby průzkum-
né štoly, tedy cca až po ul. Křížová, kde je stále nízké nadloží.
Po následném přechodu ražby do devonských vápenců, kde

Kopanina Formation and the Motol Formation, the boundary
was preliminarily defined by the last occurrence of the
 granulated lava material at chainage km 0.884. The grey-
black silty-clayey shale of the Motol Formation had a higher
content of organic carbon and contained numerous coal
pebbles, veins to clusters of pyrite and were tectonically
polished with slickensides on discontinuity surfaces. 

More significant non-concentrated groundwater inflows
were documented at the excavation face during the excavati-
on, mostly only in the area of the tectonic block of Silurian
rock types in the initial part of the exploratory gallery exca-
vation, ca up to Křížová Street, where the overburden was still
low. After the subsequent passage of the excavation to
Devonian limestone, where the gallery overburden steeply
rises, the excavation face was dry, locally moist. The con-
centrated inflow from a karst cavity at chainage km 0.517, at
the beginning of the Lochkov Formation limestone, was an
exception. This fact corresponds to the theory that the water
table in these Devonian rock types is bound to a near-surface
aquifer (ca 10m under the terrain surface in the area of Dívčí
Hrady) and groundwater gets to the depths at which the explo-
ratory gallery is excavated mostly only along open persistent
karstified discontinuities. No more significant groundwater
inflow was recorded during the realisation of safety cored
boreholes into the advance core from the excavation face – the
boreholes were mostly dry.

Corrosion degree XA1 has been confirmed for the time
being for the samples of ground water from the inflows in the
exploratory gallery from Devonian rock types and degrees
XA1 to XA2 for Silurian rock types.

The structural analysis of the rock massif using the Key-
Block Method was also conducted within the framework of

Obr. 7 Strukturní analýza horninového masivu metodou klíčových bloků
Fig. 7 Structural analysis of rock massif using the Key-Block Method 
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strmě stoupá nadloží nad štolou, bylo čelo výrubu suché, místy
vlhké. Výjimku tvořil soustředěný přítok z krasové dutiny ve
staničení 0,517 km na začátku vápenců lochkovského souvrství.
To koresponduje s teorií, že hladina podzemní vody je v těchto
devonských horninách vázána na přípovrchovou zvodeň (cca
10 m pod terénem v oblasti Dívčích hradů) a do hloubek, ve kte-
rých je ražena průzkumná štola, se podzemní voda dostává pře-
vážně jen po rozevřených, průběžných zkrasovatělých diskonti-
nuitách. Při realizaci bezpečnostních jádrových předvrtů z čelby
nebyl zaznamenán výraznější přítok podzemní vody – vrty byly
převážně suché.

U analyzovaných vzorků podzemní vody z přítoků
v průzkumné štole byl zatím potvrzen pro devonské horniny
stupeň agresivity XA1, pro silurské horniny stupeň agresivity
XA1 až XA2.

V rámci inženýrskogeologického průzkumu byla také prová-
děna strukturní analýza horninového masivu metodou klíčo-
vých bloků. Na základě podrobného vyhodnocení diskontinuit
v horninovém masivu byla tato strukturní kinematická analýza
nezajištěného horninového masivu průběžně prováděna
s ohledem na možné vyjíždění a vypadávání horninových bloků
v nezajištěné části čela výrubu štoly (obr. 7). Podrobnou struk-
turní analýzou horninového masivu bylo zjištěno, že při zasti-
žené kombinaci průběžných ploch vrstevnatosti a tektonických
puklin dochází k tvorbě uvolněných horninových bloků
v nezajištěné části výrubu.

Následně bude ve vybraných profilech provedena i predikce
pro výruby samotných tunelů. Nezajištěný výrub podzemních
děl, ražených v rozpukaných blokovitých horninových masi-
vech, je často porušován vyjíždějícími a vypadávajícími bloky
hornin (dále jen klíny) podél systémů diskontinuit. Klíny vzni-
kají na křížení významných strukturních prvků, jako jsou plo-
chy vrstevnatosti, tahové, tlakové či střižné pukliny a tek -
tonické poruchy (zlomy-poklesy, přesmyky, poruchová pásma).
Tyto strukturní prvky rozdělují horninový masiv na diskrétní
horninové celky. Při ražbě podzemního díla dochází k re -
distribuci napětí v horninovém masivu, ke změně okrajových
podmínek a navýšení stupňů volnosti jednotlivých klínů.
V důsledku těchto změn může docházet k vyjíždění a vy -
padávání jednotlivých klínů do výrubu. 

PRŮZKUMNÉ VRTY DO OBLASTI JIŽNÍHO TUNELU

Po vyražení průzkumné štoly se v době psaní článku
v podzemí realizují subhorizontální jádrové vrty do vytipova-
ných oblastí jižního tunelu a jeden vrt je situován do oblasti
severního tunelu za koncem průzkumné štoly (patrné na situaci

the engineering geological survey. This structural kinematic
analysis of unsupported rock mass was continually carried out
with respect to possible sliding and falling of rock blocks in
the unsupported part of the gallery heading determined on the
basis of the detailed assessment of discontinuities in the rock
mass (see Fig. 7). A similar structural analysis of rock mass
determined that loosened rock blocks are created in the unsup-
ported part of the excavation at the combination of persistent
bedding planes and tectonic fissures.

Subsequently, even the prediction for the excavation of
the tunnels themselves will be carried out in selected profi-
les. The unsupported excavation of underground workings
mined through fractured blocky rock massifs is often dama-
ged by rock blocks slipping and falling from it (hereinafter
mentioned as rock wedges) along discontinuity systems.
The wedges originate at the intersections of significant
structural elements, such as bedding planes, tension, pressu-
re or shear fissures and tectonic faults (faults-dips, overt-
hrusts, zones of fracture). These structural elements divide
the rock massif into discrete rock blocks. The redistribution
of stresses occurs in rock mass during underground excava-
tion, boundary conditions are changed and degrees of free-
dom of individual wedges are increased. Slipping of indivi-
dual wedges into the excavation can happen as a result of
these changes. 

SURVEY BOREHOLES INTO THE AREA 
OF THE SOUTHERN TUNNEL TUBE 

After the completion of the exploratory gallery excavati-
on, sub-horizontal cored boreholes into tipped areas of the
southern tunnel tubeare being carried out and one borehole
is located in the area of the northern tunnel tube beyond the
end of the exploratory gallery (obvious in the plan in Fig. 3).
These boreholes (50 to 75m long) were submitted to pressu-
remeter tests up to the depth of 20m and a set of geophysi-
cal measurements (ground penetration radar, seismics) is
subsequently being conducted throughout their lengths. The
survey sub-horizontal cored boreholes into the area of the
southern tunnel tube have concrete objectives, for example
to verify the risk interface between Silurian rock types of
the Přídolí (Požáry) Formation and the karstified limestone
of the Lochkov Formation. Sub-horizontal seismic perradia-
tion is carried out between these boreholes. Even the other
areas in the southern tunnel tube, e.g. the area of tunnel
bifurcations, are surveyed in a similar way.

Obr. 8 Schéma umístění vrtů v presiometrickém profilu a fotografie z průběhu presiometrické zkoušky ve štole
Fig. 8 Chart of the positions of boreholes in a pressuremeter profile and photos from the course of a pressuremeter test in the gallery

PP-4/J-1 (20 m)
dovrchní 15’’/ uphill 15’’

PP-4/J-3 (20 m)
dovrchní 15’’/ uphill 15’’

PP-4/J-2 (13 m)

PP-4/J-4 (7 m)
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obr. 3). Tyto vrty (délky 50 až 75 m) jsou do 20 m odzkoušeny
presiometrickými zkouškami a v celé délce je v nich následně
prováděn soubor geofyzikálních měření (georadar, seizmika).
Průzkumné subhorizontální jádrové vrty do oblastí jižního tune-
lu mají konkrétní cíle, například ověřit rizikové rozhraní mezi
silurskými horninami přídolského (požárského) souvrství
a zkrasovatělými vápenci lochkovského souvrství. Mezi těmito
vrty se provádí subhorizontálně seizmické prosvěcování.
Obdobně se prozkoumávají i další oblasti v jižním tunelu např.
oblast tunelových rozpletů.

VÝSLEDKY GEOTECHNICKÝCH ZKOUŠEK 
Z PRŮZKUMNÉ ŠTOLY

Presiometrické zkoušky

V trase průzkumné štoly bylo realizováno celkem sedm vrt-
ných profilů (patrné na situaci obr. 3), v nichž byly uskutečně-
ny série presiometrických zkoušek pro vyšetření pevnostních
a pře devším přetvárných vlastností horninového masivu v okolí
tělesa průzkumné štoly i budoucího tunelu. Každý z pre -
siometrických profilů je umístěn v rovině kolmé na podélnou
osu štoly a sestává ze čtyř radiálně orientovaných vrtů o délce
7–20 m do obou stěn, stropu a počvy štoly, jak dokumentuje
obr. 8. Následně byla v těchto presiometrických vrtech realizo-
vána geofyzikální měření (georadar, seizmika, seizmická tomo-
grafie mezi vrty).

Do konce roku 2015 byla již uskutečněna měření ve všech
sedmi profilech PP-1 až PP-7, umístěných ve stratigraficky
a struk turně odlišných typech geologického prostředí. 

Profil PP-1, jenž byl rozdělen na PP-1A a PP-1B v různých sta-
ničeních, byl situován v prostředí složité geologické stavby silur-
ské tektonické kry souvrství liteňského a kopaninského
s převládajícím vývojem zdravých prachovitojílovitých vápnitých
břidlic a mikritických kalových vápenců s velkou až velmi velkou
hustotou diskontinuit a často s intenzivním tektonickým poruše-
ním. Hodnoty naměřených presiometrických modulů se zde
pohybovaly v rozmezí Edef,p = 63–619 MPa (∅168 MPa). Pro
následné odvození doporučených hodnot modulu přetvárnosti
Edef z naměřených presiometrických modulů bylo vy užito redukč-
ních součinitelů vystihujících malé prostorové a časové měřítko
presiometrické zkoušky, empiricky zjištěných v ob dobných geo-
technických podmínkách. Doporučená hodnota mo dulu přetvár-
nosti pro horninový masiv pak zde činila Edef = 100 MPa. 

Profil PP-2 byl umístěn ve výrazně kompaktnějším prostředí
dvorecko-prokopských vápenců (devon) ve vývoji zdravých

RESULTS OF GEOTECHNICAL TESTS FROM 
THE EXPLORATORY GALLERY

Pressuremeter tests

The total of 7 borehole profiles (obvious in plan in Fig. 3)
were realised on the alignment of the exploratory gallery and
series of pressuremeter tests for examining the strength-rela-
ted and, first of all, deformational properties of the rock mass
surrounding the exploratory gallery body and the tunnel were
conducted in them. Each of the pressuremeter profiles is posi-
tioned in a plane perpendicular to the longitudinal axis of the
gallery and consists of 4 pieces of 7-20m long radially orien-
ted boreholes into both sidewalls, the roof and bottom of the
gallery, as documented by Fig. 8. Geophysical measurements
(ground penetrating radar, seismics, seismic tomography bet-
ween boreholes) were subsequently conducted in these pres-
suremeter boreholes.

By the end of 2015, the measurements were completed in all
7 profiles PP-1 – PP-7 located in stratigraphically and struc-
turally different types of geological environment. 

Profile PP-1, which was divided into PP-1A and PP-1B at
various chainages, was located in an environment with com-
plicated geological structure of the Silurian tectonic block of
the Liteň and Kopanina Formations with prevailing develop-
ment of massive silty-clayey calcareous shale and micritic
slurry limestone with close to very close spacing of disconti-
nuities and often with intense tectonic faulting. The values of
the measured pressuremeter moduli varied here between Edef,p
= 63–619MPa (∅168MPa). Reduction coefficients grasping
the small spatial and time-related scale of the pressuremeter
test, which were determined empirically in similar geotechni-
cal conditions, were used for the subsequent derivation of
recommended values of the modulus of deformation Edef from
the measured pressuremeter moduli. In this case, the modulus
of deformation value recommended for the rock mass amoun-
ted to Edef = 100MPa. 

Profile PP-2 was located in a significantly more compact
environment of the Dvorce-Prokop Formation limestone
(Devonian) in the development of fresh micritic slurry limes-
tone with medium to close spacing of discontinuities; the
values of the moduli measured here amounted Edef,p =
438–2511MPa (∅ 1400MPa). The size of the resultant modu-
lus of deformation recommended here for the rock mass was
Edef = 800MPa. 

Profile PP-3 (the area of future tunnel bifurcations in the
NTT) in the environment of the Dvorce-Prokop Formation
limestone (Devonian) was characterised by the occurrence of
fresh micritic slurry limestone with sporadic interbeds of cal-
careous shale and mostly close spacing of discontinuities. The
values of the measured pressuremeter moduli varied here bet-
ween Edef,p = 142–1247MPa (∅ 678MPa). The values of the
measured pressuremeter moduli varied within the range of
Edef,p = 142–1247MPa (∅ 678MPa); the modulus of deforma-
tion value Edef = 540MPa was recommended for the rock
mass. Significantly more compact environment was encounte-
red in the location of fan PP-4 at fresh massive dolomitic
limestone of the Lochkov Formation (Devonian). The values
of the pressuremeter moduli measured in this location varied
between Edef,p = 720–4924MPa (∅ 2770MPa); the modulus of
deformation value of Edef = 1660MPa was subsequently re -
com mended for the rock massif.

Pressuremeter profile PP-5 was located in the next part of
the exploratory gallery, in Silurian rock types of the Přídolí
(Požáry) Formation, which is here characterised by majority
representation of fresh calcareous silty shale and minority

Obr. 9 Sestava rozpěrné zatěžovací zkoušky do stěn průzkumné štoly
Fig. 9 The set for the transverse plate load test of the exploratory gallery sidewalls 
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mikritických kalových vápenců, s hustotou diskontinuit střední
až velkou a naměřené hodnoty modulů zde činily Edef,p =
438–2511 (∅ 1400) MPa. Velikost výsledného modulu přetvár-
nosti pro horninový masiv zde byla doporučena hodnotou Edef
= 800 MPa. 

Profil PP-3 (oblast budoucích tunelových rozpletů v STT)
v prostředí dvorecko-prokopských vápenců (devon) byl cha-
rakterizován výskytem zdravých mikritických kalových vápen-
ců s ojedinělými vložkami vápnitých břidlic a převážně velkou
hustotou diskontinuit. Hodnoty naměřených presiometrických
modulů se zde pohybovaly v rozmezí Edef,p = 142–1247 
(∅ 678) MPa a pro horninový masiv zde byla doporučena hod-
nota modulu přetvárnosti Edef = 540 MPa. Výrazně kompakt-
nější prostředí pak bylo zastiženo v místě vějíře PP-4
u zdravých masivních dolomitických vápenců lochkovského
souvrství (devon). Zde byly naměřeny hodnoty presiometric-
kých modulů v intervalu Edef,p = 720–4924 (∅ 2770) MPa a pro
horninový masiv byla následně doporučena hodnota modulu
přetvárnosti Edef = 1660 MPa.

Presiometrický profil PP-5 byl umístěn v další části prů-
zkumné štoly, v silurských horninách přídolského (požárského)
souvrství, zde charakterizovaného majoritním zastoupením
zdravých vápnitých prachovitých břidlic a minoritním zastou-
pením bituminózních vápenců, u nichž zde byly naměřeny hod-
noty presiometrických modulů v intervalu Edef,p = 600–2021
(∅ 850) MPa. Výrazně vyšší hodnoty modulů byly zjištěny
u vložek pevnějších vápenců, které zde představovaly jen
lokální nehomogenity středního měřítka a při následné inter-
pretaci deformačních vlastností celého horninového masivu
byla doporučena hodnota modulu přetvárnosti bližší vápnitým
břidlicím tj. Edef = 550 MPa.

Dominantním horninovým prostředím presiometrického
profilu PP-6 pak byla rovněž zdravá prachovitá až prachovito-
jílovitá vápnitá břidlice, stratigraficky však již náležející do
silurského souvrství kopaninského, charakterizovaného v této
oblasti poněkud homogennější skladbou. Této skutečnosti
odpovídaly i zřetelně příznivější hodnoty presiometrických
modulů zdravé horniny v intervalu Edef,p = 679–2712 (∅ 1242)
MPa. Výrazně vyšší zde byly hodnoty modulů zjištěných
u lokálních vložek pevnějších vápenců. Pro horninový masiv
byla následně (obdobně jako u PP-5) doporučena hodnota
modulu přetvárnosti Edef = 800 MPa.

Poslední presiometrický profil PP-7 na trase průzkumné štoly
byl realizován v prostředí hornin liteňského souvrství (silur)
s majoritním zastoupením vápnitých prachovitých břidlic
a s lokálními vložkami vápenců, resp. paleozoických vulkanitů
(lávové submarinní granuláty). Hodnota modulu přetvárnosti
Edef, stanovená po vyhodnocení všech 60 zkoušek v profilu, je
zde přibližně obdobná jako v předcházejícím profilu PP-6. 
Statické zatěžovací zkoušky deskou

Součástí terénního měření přetvárných charakteristik horni-
nového masivu (přesněji prvků horninového masivu
o rozměrech řádově přibližně 0,1 až 1 m) v průzkumné štole je
i série statických zatěžovacích zkoušek deskou. Zkoušky jsou
realizovány jako rozpěrné, s horizontálně umístěnou zatěžova-
cí kolonou a vyvozováním tlaku pomocí dvou protilehlých
zatěžovacích desek o ploše 0,20 až 0,50 m2 do protilehlých
boků průzkumné štoly, v nichž byla pro realizaci zkoušek
vytvořena čtvercová okna v ostění o rozměrech 1x1 m, jak je
patrné z obr. 9. Celkem je navržena realizace rozpěrných zatě-
žovacích zkoušek na osmi místech staničení štoly, z nichž již
první série dvou zkoušek přinesla cenné výsledky, potvrzující
zcela zásadní vliv orientace diskontinuit na velikost přetvár-
ných parametrů v daném směru zatížení.

representation of bituminous limestone, at which the values of
pressuremeter moduli were measured varying in the interval
Edef,p = 600–2021MPa (∅ 850MPa). Significantly higher
values of the moduli were determined at interbeds of stronger
limestone, which represented only local medium scale non-
homogeneities; the modulus of deformation value closer to
calcareous shale, i.e. Edef = 550 MPa, was recommended
during the subsequent interpretation of deformational proper-
ties of the whole massif.

The dominant rock environment of the pressuremeter profi-
le PP-6 was also fresh silty to silty-clayey calcareous shale,
stratigraphically already belonging to the Silurian Kopanina
Formation characterised in this area by a slightly more homo-
geneous structure. The distinctly more favourable values of
pressuremeter moduli of fresh rock within the interval Edef,p =
679–2712MPa (∅ 1242MPa) corresponded to this fact.
Signi ficantly higher were in this location the values of modu-
li determined at local interbeds of stronger limestone. 
The value of the modulus of deformation subsequently
recommended for the rock massif was Edef = 800MPa (simi-
larly to PP-5). 

The last pressuremeter profile PP-7 on the exploratory galle-
ry alignment was realised in the environment of the Liteň
Formation (Silurian) rock types with the majority representati-
on of calcareous silty shale with local interbeds of limestone,
respectively Palaeozoic volcanites (sub-marine granular lava
materials). The modulus of deformation value Edef, which was
determined after assessing all 60 tests in the profile, is here
approximately similar to that in the previous profile. 
Static plate loading tests

A series of static plate load tests is part of the field measu-
rements of deformational characteristics of the rock mass
(more precisely of the elements of the rock massif with the
dimensions in the order of 0.1 to 1m) in the exploratory gal-
lery. The tests are conducted transversally, with a ho -
rizontally installed column, inducing pressure to the opposi-
te side walls of the gallery by means of two opposing loa-
ding plates with the area of 0.20 to 0.50m2. Square recesses
1x1m were cut in the lining for the purpose of carrying out
the tests, as obvious from Fig. 9. The loading tests are pro-
posed for 8 points of the gallery chainage. Already the first
series of two tests brought valuable results, confirming the
crucial influence of the orientation of discontinuities on the
values of deformational parameters in the particular directi-
on of loading.

GEOPHYSICAL MEASUREMENTS 

Geophysical measurements from the surface before 
the exploratory gallery excavation 

A set of geophysical measurements from the terrain surface
was conducted in advance, before the subsequent excavation
of the exploratory gallery, throughout the exploratory gallery
alignment length. These measurements comprised a complex
of geophysical measurements using seismic, geoelectric, gra-
vimetric and methods. The objective of the above-mentioned
measurements was to locate the courses of fault zones, first of
all indicate primary karst phenomena (sinkholes, corrosion
discontinuities, caverns with various soil fills) in advance of
the exploratory gallery excavation. The interpretation of the
assessment of geophysical measurements allowed in advance
for determining the excavation sections with the potential risk
of the possibility.of the excavation instability in terms of tap-
ping water-bearing or non-water-bearing fault zones or karst
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GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ 

Geofyzikální měření z povrchu před ražbou průzkumné štoly 

Před následnou ražbou průzkumné štoly byl v předstihu pro-
veden soubor geofyzikálních měření z povrchu terénu podél
celé trasy průzkumné štoly. Tato měření zahrnovala komplex
geofyzikálních měření za použití seizmických, geoelektric-
kých, gravimetrických a georadarových metod. Cílem zmíně-
ných měření bylo v předstihu před ražbou průzkumné štoly
lokalizovat průběhy poruchových zón a především indikaci pri-
márních krasových jevů (závrtů, korozních diskontinuit, kave-
ren s různou zeminovou výplní). Interpretace vyhodnocení geo-
fyzikálních měření umožnila v předstihu stanovit úseky ražby
s potenciálním rizikem možnosti nestability výrubu z hlediska
nafárání zvodnělých i nezvodnělých poruchových pásem či
krasových kaveren a také rozsah těchto rizikových oblastí
v oblasti jak STT, tak i jižního tunelu JTT. 

Výsledky těchto geofyzikálních měření, prováděných
z povrchu, ukázaly v předstihu řadu problematických úseků.
Rizikové úseky jsou z výsledků geofyzikálních měření patrné
v následujících oblastech severního a potažmo i jižního tunelu:

•  úsek cca 0,500–0,600 km v STT – zkrasovatělé vápence
lochkovského souvrství v nadloží štoly;

•  úsek cca 0,650–0,750 km v STT – hranice zkrasovatělého
lochkovského souvrství (devon) a požárského (přídolské-
ho) souvrství (silur), která je na terénu patrná morfologic-
kou depresí, jejíž linie směřuje k místu havárie stoky „P“
v roce 1981, kde byly zastiženy hluboké krasové jevy,
vyplněné zvodněnými zeminami.

Geofyzikální měření v bezpečnostních jádrových 
předvrtech z čela štoly

Od staničení 0,517 km, tj. po nafárání krasové pukliny ve
vápencích lochkovského souvrství, bylo realizováno celkem 
14 bezpečnostních jádrových předvrtů o délce 20 m, u kterých
byl prováděn geologický popis hornin, laboratorní zkoušky hor-
nin, sledován přítok podzemní vody a také geofyzikální měření
sestávající ze seizmického měření (obr. 10) a vrtného georadaru. 
Geofyzikální měření ve vrtech do jižního tunelu

Další geofyzikální měření probíhá v době psaní článku na vrt-
ných profilech směřovaných do jižního tunelu. Vrty pro geofyzi-
kální měření byly nejprve zaměřeny inklinometrem pro stanove-
ní jejich skutečného průběhu, který je nutný pro stanovení geo-
metrie. Následně byla v těchto vrtech realizována vrtná georada-
rová měření, seizmokarotáž a seizmické prosvěcování mezi vrty
– seizmická tomografie. Tato měření pomohla s interpretací tek-
tonických linií a rozhraní jednotlivých litologických celků.

ZÁVĚR

Dosavadní výsledky inženýrskogeologického průzkumu prová-
děného formou průzkumné štoly pro tunel Radlice ukazují přede-
vším na to, že pravděpodobně nejrizikovější oblastí z hlediska
možného zastižení krasových jevů v horninovém prostředí se jeví
oblast výskytu chemicky čistých vápenců lochkovského souvrst-
ví (devon). Na situaci (obr. 3) je tato oblast v severním tunelu
a její předpoklad v tunelu jižním šedě zvýrazněna. Ve vápencích
lochkovského souvrství byla potvrzena přítomnost drobných kra-
sových jevů v hloubce až cca 90 m pod terénem. Ve staničení
0,517 km došlo v průzkumné štole k nafárání krasové pukliny ve
vápencích s přítokem podzemní vody, který částečně zaplavil
štolu. Rizikovým úsekem je samozřejmě i hranice lochkovského
souvrství (devon) a požárského (přídolského) souvrství (silur). Pro
rizikovost tohoto místa hovoří i morfologická deprese v terénu –
linie této tektonicky predisponované deprese vede k místu havárie
kmenové stoky „P“ v roce 1981, kde byly na rozhraní zmíněných

caverns and also the extent of these risk areas in the areas of
both the NTT and the southern tunnel tube STT. 

Results of these geophysical measurements carried out from
the surface showed in advance several problematic sections.
Te risk sections are obvious from the results of geophysical
measurements in the following areas of the northern and also
southern tunnel: 

•  The section between chainages km ca 0.500 – 0.600 in the
NTT – karstified limestone of the Lochkov Formation in
the gallery overburden;

•  The section between chainages km ca 0.650 – 0.750 in the
NTT – the boundary of the karstified Lochkov Formation
(Devonian) and Požáry (Přídol) Formation (Silurian),
which is obvious on the surface through a morphological
depression the line of which leads to the location of the
collapse of trunk sewer “P” in 1981, where deep karst
phenomena filled with water-bearing soils were encoun-
tered. 

Geophysical measurements in safety cored boreholes
into the gallery advance core

The total of 14 20m long safety cored boreholes into the
gallery advance core were carried out from chainage km
0.517, i.e. up to the point of tapping the karst fissure in the
Lochkov Formation limestone. Geological describing of rock
types, laboratory testing of rock types, monitoring of ground-
water inflows and geophysical measurements consisting of
seismic measurement (see Fig. 10) and ground penetration
radar were carried out in these boreholes. 
Geophysical measurements in boreholes 
into the southern tunnel 

Other geophysical measurement is currently underway in
borehole profiles aiming to the southern tunnel tube. The
boreholes for geophysical measurements were first surveyed
by an inclinometer for the determination of the actual path,
which is necessary for the determination of the geometry.
Ground penetration radar measurements, seismic logging and
seismic perradiation between boreholes – seismic tomography
were subsequently carried out in the boreholes. These measu-
rements helped with the interpretation of tectonic lines and
interfaces of individual lithological units.

CONCLUSION

The current results of the engineering geological survey
carried out in the form of the exploratory gallery for the
Radlice tunnel point out first of all the fact that the probably
most risky area from the aspect of the possible encountering
karst phenomena in the rock environment seems to be the
area of the occurrence of chemically pure Lochkov
Formation (Devonian) limestone. In the map (see Fig. 3) this
area is in the northern tunnel tube and its assumption in the
southern tunnel tube is highlighted grey. The presence of
minor karst phenomena has been confirmed in the Lochkov
Formation limestone at the depth up to ca 90m under the ter-
rain surface. A karst fissure was tapped in limestone at chai-
nage km 0.517 of the exploratory gallery, with the ground-
water inflow which partially inundated the gallery. The boun-
dary between the Lochkov Formation (Devonian) and the
Požáry (Přídol) Formation (Silurian) is naturally another risk
section. The morphological depression in the terrain – the
line of this tectonically predisposed depression leads to the
location of the collapse of the trunk sewer “P” in 1981, where
deep karst phenomena filled with water-bearing soils were
encountered at the interface between the above-mentioned
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souvrství zastiženy hluboké krasové jevy, vyplněné zvodněnými
zeminami. Do těchto vyjmenovaných rizikových oblastí v jižním
tunelu by měly směřovat další průzkumné práce. 

V době psaní článku je průzkumná štola v severním tunelu
vyražena na uvažovaných 850 m a probíhají další průzkumné
práce z podzemí, které by měly být vyhodnoceny v průběhu
roku 2016. Už nyní je však jisté, že průzkumná štola již dala
velmi cenné výsledky, které výrazně přispějí pro bezpečný
návrh tunelu Radlice.
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formations, supports the idea of the riskiness of this location.
Next survey operations should be focused to the above-men-
tioned risk areas in the southern tunnel tube. 

Currently the exploration gallery excavation in the northern
tunnel tube is finished at the assumed length of 850m and
other survey work from the underground, which should be
assessed during 2016, is underway. It is nevertheless certain
already now that the exploratory gallery has already provided
very valuable results, which will significantly contribute to
the safe design of the Radlice tunnel.
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Obr. 10 Schematická projekce seizmického rychlostního řezu z bezpečnostního jádrového předvrtu do čela výrubu průzkumné štoly
Fig. 10 Schematic projection of the seismic section from a safety cored borehole into the advance core of the exploratory gallery 
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