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INTRODUCTION

It was necessary within the framework of the project package No.
0065, the Strahov tunnel construction stage 2, part 2B, cut and cover
tunnel for the Prague City Circle Road (civil engineering part), which
is being realised by Energie – stavební a báňská a.s., in a consortium
with EUROVIA CS, a.s., to carry out new lines of all engineering net-
works which are parts of the Strahov tunnel 2B project as parts of the
Myslbekova – Prašný most – Špejchar – Pelc Tyrolka section of the
City Circle Road – the Blanka tunnel (for the overall layout see Fig. 1). 

In the southern part, the Strahov tunnel construction stage 2 conne-
cts to the already operating structures of the City Circle Road, i.e. the
Strahov and Mrazovka tunnels. The tunnelled route of the City Circle
Road runs under Patočkova and Myslbekova Streets. At its eastern
end, the structure connects to the tunnelled section of the City Circle
Road (CCR) which is constructed within the framework of constructi-
on lot No. 9515, CCR  Myslbekova - Prašný Most. A service centre
(TGC 1) is located at the connection of the Strahov tunnel 2B and the
mined section of construction lot 9515. It will be even used for the
Strahov tunnel 2B construction. In the west, the structure connects to

ÚVOD

V rámci stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, část 2B hlou-
bený tunel MO (stavební část), kterou společnost Energie – sta-
vební a báňská a.s., realizuje ve sdružení s EUROVIÍ, a.s., bylo
nutné provést nové vedení veškerých inženýrských sítí patřících do
souboru staveb Strahovský tunel 2B jako součásti městského okru-
hu Myslbekova – Prašný most – Špejchar – Pelc-Tyrolka (tunelo-
vý komplex Blanka) (obr. 1).

V jižní části navazuje 2. stavba Strahovského tunelu na již pro-
vozované stavby městského okruhu tunely Strahovský
a Mrázovka. Tunelové vedení městského okruhu je umístěno pod
ulicemi Patočkova a Myslbekova. Na svém východním konci
stavba navazuje na tunelový úsek městského okruhu realizovaný
v rámci stavby č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most. Na styku
stavby Strahovského tunelu 2B a raženého úseku stavby č. 9515
je umístěno technologické centrum (TGC 1), které bude využí-
váno i pro stavbu 2B Strahovského tunelu. Na západní straně
navazuje stavba na část Strahovského tunelu 2A MUK
Malovanka.

PŘELOŽKY KANALIZAČNÍCH STOK A POTOKA BRUSNICE V RÁMCI 
2. STAVBY STRAHOVSKÉHO TUNELU  

DIVERSIONS OF SEWERS AND THE BRUSNICE BROOK 
WITHIN THE FRAMEWORK OF STAGE 2 

OF THE STRAHOV TUNNEL CONSTRUCTION

PŘEMYSL FRANTIŠEK KUCHAŘ, MILAN SCHAGERER

Obr. 1 Celková situace přeložek kanalizací a potoka Brusnice (PUDIS, a. s.)
Fig. 1 Overall layout of the construction of diversions of sewers and the Brusnice Brook (PUDIS, a. s.)

ZATRUBNĚNÝ POTOK BRUSNICE / CULVERTED BRUSNICE BROOK
STOKA C – stavba SAT 2A / SEWER C – SAT 2A construction package
STOKA CO2 – stavba SAT 2B / SEWER CO2 – SAT 2B construction package
STOKA CO3 – stavba SAT 2B / SEWER CO3 – SAT 2B construction package
STOKA M – stavba SAT 2B – SEWER M / SAT 2B construction package

Tunelový komplex Blanka – Blanka complex of tunnels
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the Malovanka grade-separated intersection, which is part of Strahov
tunnel 2A.       

The construction is carried out mostly in the space between
Myslbekova Street, Patočkova Street and the conservation area of an
existing park adjacent to the fortification, a part of which is used for
construction lot 9515, CCR Myslbekova - Prašný Most. 

During the construction operations, some buildings were, on the one
hand, removed by means of demolition and, on the other hand, new
buildings were erected, including connections to utility networks and
other urban facilities.    

The construction of cut-and-cover tunnels in the busy infrastructural
node of Patočkova, Myslbekova and Střešovická Streets required
a complicated solution for all utility networks, i.e. their removal from
the space of the cut-and-cover tunnels and subsequent reinstallation
outside the tunnel route space.    

The works commenced in the autumn of 2009 and its completion is
planned for June 2013. 

PROBLEMS OF REALISATION OF UTILITY NETWORKS IN THE
AREA CONSTRUCTION SITE 

With respect to the dense urban development in the area of the
Strahov tunnel 2B construction site, the entire area of operations is
interwoven with numerous existing utility networks. It is necessary in
the first stage to remove all networks from the area of operations. In
the second stage, these networks must be either laid to final routes or
a temporary solution must be realised for the duration of the tunnel
construction. In the third stage, after the completion of the tunnel rou-
tes, the final design solution must be implemented, including all struc-
tures the construction of which was blocked by the work on the cut and
cover tunnels. It was necessary during this process to maintain the
functionality of all utility networks, with the exception of short-time
closing of traffic or outages.          

In terms of the character and purpose of the utility networks, the
works comprise diversions, removal and construction of sewers inc-
luding connections and street inlets, water mains including connecti-
ons, gas pipelines including connections, streams, public lighting,
heavy-current and weak-current lines. From the tunnelling point of
view, the most interesting is first of all the construction of sewers. The
majority of these structures are carried out using mining methods,
i.e. laying pipe lines in mined sewerage tunnels. Near-surface sewe-
rage tunnels are realised in made-ground and weathered sedimentary
rock, the thickness of which reaches even 12 m in the area of
Patočkova Street. For the sake of interest, historic cultural layers of
the Brusnice Brook with skeletal remains of past inhabitants were
encountered in this area. The rock at the headings of mined sewerage
tunnels is disintegrated by hand, without blasting, using pick ham-
mers, or mechanically using hydraulic impactors mounted on small
excavators. Muck is loaded by rail-mounted bucket loaders and remo-
ved in boxes placed on flat cars. Vertical transport through hoisting
shafts is carried out by OVJ 75 cranes. The dimensions of individual
sewerage tunnels are designed with respect to the burial depth, the
character of the ground environment encountered and the size of the
excavation support. We meet cross sections LB 2, LB 2/1000 and LB
3/1000, LB 5/1700, 00 0 02, 00 0 04 with the cross-sectional area ran-
ging from 2.42 m2 to 8.59 m2. Rolled-steel sections K21 are designed
for the supporting frames. They are placed on U 160 transverse sills
installed at the spacing of 0.8 to 1.0 m. UNION sheet piles are used
for the full-face lagging installed behind the frames (we present
a characteristic sewerage tunnel cross-section CO3 in Fig. 2). The
activation of the support against the surface of the excavated opening
is secured by oak wedges, which brace UNION lagging against the
ground. It was necessary in some cases to reduce the spacing of the
frames to 0.5 m, apply shotcrete, tie individual TH frames together at
the bottom with U 140 rolled-steel sections, cast the concrete floor
and inject grout behind the finished lining. The proposed system is

Stavba je prováděna převážně v prostoru mezi ulicemi
Myslbekova, Patočkova a chráněným územím stávajícího parku
u fortifikací, jehož část využívá i stavba č. 9515 MO Myslbekova
– Prašný most. 

Při realizaci stavby došlo jak k odstranění některých objektů
demolicí, tak k nové výstavbě včetně vazeb na inženýrské sítě
a ostatní městská zařízení.

Realizace hloubených tunelů v exponovaném infrastruktur-
ním uzlu ulic Patočkova, Myslbekova a Střešovická si vyžáda-
la složité komplexní řešení všech inženýrských sítí, tzn. jejich
odstranění z prostoru hloubených tunelů a následné situování
do prostoru mimo trasu tunelů.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2009 a předpoklad
dokončení je v červnu 2013.

PROBLEMATIKA REALIZACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V PROSTORU STAVBY

Vzhledem k velmi husté městské zástavbě v prostoru stavby
Strahovský tunel 2B je celé zájmové území protkáno množstvím
inženýrských sítí. V první fázi je nutné veškeré sítě odstranit ze
zájmového prostoru, ve fázi druhé pak tyto sítě buď definitivně
položit, nebo realizovat provizorní řešení po dobu stavby tunelů
a ve třetí fázi po dokončení tunelových tras realizovat konečné
definitivní projekční řešení včetně všech objektů, jejichž reali-
zace byla prováděním hloubených tunelů blokována. V průběhu
tohoto procesu bylo nezbytné zachovat funkčnost všech inže-
nýrských sítí s výjimkou krátkodobých výluk či odstávek.

Z hlediska charakteru a účelu inženýrských sítí jsou realizo-
vány přeložky, rušení a výstavba kanalizací včetně přípojek
a uličních vpustí, vodovodů včetně přípojek, plynovodů včetně
přípojek, vodních toků, veřejného osvětlení, silnoproudých
a slaboproudých rozvodů. Z tunelářského hlediska je zajímavé
především budování kanalizačních řadů, které je v převážné
většině prováděno hornickým způsobem, tj. pokládkou trub-
ních řadů do ražených kanalizačních stok. Mělce uložené stoky
jsou realizovány v navážkách a ve zvětralých sedimentech,
jejichž mocnost dosahuje až dvanácti metrů v prostoru ulice
Patočkova. Pro zajímavost – byly zde zastiženy historické kul-
turní vrstvy původního koryta Brusnice s kosterními pozůstat-
ky tehdejších obyvatel. Rozpojování horniny na čelbách raže-
ných stok je prováděno ručně bez trhací práce za pomoci sbí-
jecích kladiv nebo mechanicky s použitím hydraulických
impaktorů osazených na malých rypadlech. Odtěžení probíhá
za pomoci lžícových kolejových nakladačů a dále vaničkami
na vozících. Svislá doprava v těžních šachtách je realizována
jeřáby OVJ 75. Rozměry jednotlivých stok jsou navrženy
v závislosti na hloubce uložení, charakteru zastiženého horni-
nového prostředí a na velikosti vystrojení. Setkáváme se zde
s profily LB 2, LB 2/1000 a LB 3/1000, LB 5/1700, 00 0 02,
00 0 04 s plochou od 2,42 m2 do 8,59 m2. Rámy výztuže jsou
navrženy z válcovaných profilů K 21 a jsou pokládány na příč-
né prahy z profilu U 160 s roztečí 0,8–1,0 m. Obložení rámů
výztuže je prováděno zplna pažnicemi UNION (zde uvádíme
jako zástupce ražených děl charakteristický příčný řez stoky
CO3 na obr. 2). Aktivace výztuže s lícem výrubu je zajišťová-
na dubovými klíny, tzv. „bajláky“, které aktivují pažnice
UNION k horninovému masivu. V některých případech bylo
nutno zkrátit rozteče rámů na 0,5 m, provést ostění ze stříka-
ného betonu, provázat jednotlivé rámy TH výztuže v nohách
u počvy válcovanými profily U 140, provést betonáž podlahy
a injektáž za provedené ostění. Navržený způsob je prováděn
ve štole vždy 10 m před a 10 m za ohroženými objekty na
povrchu a v nadloží. Technické řešení se v praxi výrazně
osvědčilo, což je průběžně potvrzováno výsledky monitoringu
prováděného v rámci ražby všech štol. Deformace nadloží
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implemented in the tunnel 10 m ahead and 10 m behind the endange-
red structures existing on the surface and in the overburden. The tech-
nical solution significantly acquitted itself in practice. This fact is con-
tinually confirmed by results of the monitoring which is conducted as
a part of the excavation of all tunnels. Deformations of the overbur-
den and structures are minimum, requiring no additional measures.
When the works on the Strahov tunnel 2B project are finished, the
excavation of 2056 m of tunnels for sewers will be complete. 

Works the necessity of which appears only after ascertaining some
facts on site require high qualification and experience of personnel,
collaboration provided by the client, designer, structural engineer and,
at last but not least, even residents of affected buildings. As an exam-
ple, we can mention the demolition of a part of building No. 105 and
its underpinning in Za Hládkovem Street, which turned out to be very
complicated during the construction. Without these operations it would

a objektů jsou minimální a nevyžadují žádná další opatření. 
Po dokončení prací na stavbě Strahovský tunel 2B bude celkem
vyraženo 2056 m štol pro kanalizační stoky.

Práce vyvolané až po zjištění některých skutečností na stavbě
vyžadují vysokou kvalifikaci a zkušenost pracovníků, součinnost
investora, projektanta, statika a v neposlední řadě i obyvatel
dotčených objektů. Tímto případem bylo například stavební
řešení objektu č. 105 Za Hládkovem, které spočívalo v ubourání
a podchycení jeho části zasahující do ulice Patočkova a které se
ukázalo v jeho průběhu jako zvláště složité. Bez nich by nebylo
možné vybudovat raženou kanalizační stoku „O12“ s vy -
strojením KT DN 300 a KT DN 400 (obr. 3). Zmíněný objekt má
čtyři podzemní a šest nadzemních podlaží a byl postaven v letech

Obr. 2 Stoka CO3, příčný řez – sklolaminátová trouba DN 1800, SN 10 000, PN 10; typ rámu: 00-0-04, profil K21; plocha výrubu 8,59 m2 (PUDIS, a. s.)
Fig. 2 Sewer CO3; cross-section – glass reinforced plastic tube DN 1800, SN 10,000, PN 10; support frame type: 00-0-04, K21 section; excavated cross-sec-
tional area 8.59 m2 (PUDIS, a. s.)

Legenda: 
1  Ponechaná ocelová trubka ∅50 mm

+ objímka (ocelové opásání) trouby 
2  Výplňový materiál – čerpatelný beton B 3,5

s příměsí popílku, betonáže ve čtyřech
fázích 

3  Pažiny UNION
4  Sedlo z cihelného zdiva pod spoji trub, 

tl. 300 mm
5  Betonová deska C12/15, tl. 100 mm
6  U profil č. 160 (140)
7  Štěrkopískový podsyp, tl. 50 mm
Legend: 
1  Steel pipe Ø50mm + tube sleeve (steel

strapping)  
2  Backfill material – pumpable concrete B 3.5

with cinder admixture; concrete cast in four
stages  

3  UNION sheet pile lagging
4  Brickwork cradle under tube joints, 

300 mm thick 
5  Concrete slab C12/15, 100 mm thick
6  U 160 (140) section
7  Gravel-sand padding 50 mm thick

1

2

3

4

5

67

Obr. 3 Ražené Stoky O11 a O12, spojná šachta Š 011.4, propoj KT DN300,
DN400, ul. Nad Vojenskými hřbitovy (Ivan Šalka, Energie – stavební a báň-
ská a.s.)
Fig. 3 Mined sewerage tunnels O11 and O12, junction manhole Š 011.4,
interconnection KT DN 300, DN400, Nad Vojenskými Hřbitovy Street (Ivan
Šalka, Energie – stavební a báňská a.s.)

Obr. 4 Bourání suterénu č. p. 105, ul. Patočkova, Praha (Ivan Šalka, Energie
– stavební a báňská a.s.)
Fig. 4 Demolition of the basement of building No. 105, Patočkova Street,
Prague (Ivan Šalka, Energie – stavební a báňská a.s.)
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have been impossible to construct the mined sewerage tunnel “O12”
with the KT DN 300 and KT DN 400 support (see Fig. 3, Junction
Manhole). The above-mentioned building which was built in 1938 –
1939 to the design proposed by architect Jan Gillar for residential pur-
poses, has four underground levels and six above ground levels. The
four underground floors housed a disused boiler plant with massive
steel hoppers for solid fuel, an ash lift, laundry, tenant cellars and two
flats. The six above-ground levels are permanently occupied.
Structurally, the building is a reinforced concrete frame consisting of
columns and beams, with masonry infilling and cast-in-situ slab-and-
girder floors. It is founded on footings. The boiler room part of the
structure, running throughout the width of the building facade and the
depth of four above-ground levels, interfered with the profile of the
structure of the future road tunnels and formed an obstacle to the exca-
vation of a parallel sewerage tunnel. It was therefore necessary to
remove it (see Fig. 4).

A very poor condition of load-bearing structures of the block of flats
was step-by-step disclosed during the process of breaking off and
exposing of the structures. A BROKK 400 remotely controlled robot
was deployed with the aim of providing the safety of the involved wor-
kers. With its help, the demolition operations in the boiler room spaces
passed quickly, safely and thoughtfully in relation to the building inha-
bitants (see Fig. 5). The presence of the structural engineer on site,
regular consultations with him, immediate dealing with originating
situations and states, including consistent monitoring of the building,
led to the successful realisation, without the need for tenants of the
building No. 105 to vacate it for the time required for the reinforcing
work. When the unnecessary structures had been removed, the under-
pinning of foundation footings and newly constructed reinforced conc-
rete continuous footing followed. Geomechanical properties of ground
in the active zone of foundation soil were improved by jet grouting and
micropiles. Underground spaces of the building were secured in the
final stage against the pressure of soil induced during the backfilling of
the cut-and-cover tunnels by a reinforced concrete wall, and against
groundwater by waterproofing.   

CURRENT WATER-RESOURCES SITUATION IN THE AREA 
OF THE CONSTRUCTION, IMPACT ON ENVIRONMENT  

The water–resources solution for the area of operations was obsole-
te and unsatisfactory. Partial improvement was achieved by the com-
pletion of the construction lot Malovanka 2A, during which the prepa-
ration for the proposed final concept was carried out.

Before the completion of the Malovanka 2A project, all water

1938–1939 podle projektu architekta Jana Gillara k bytovým
účelům. Ve čtyřech suterénních podlažích se nacházela nepouží-
vaná kotelna s masivními železobetonovými násypkami na
pevné palivo, výtah na popel, prádelna, sklady, sklepy nájemní-
ků a dva byty. Šest nadzemních podlaží objektu je trvale obydle-
ných. Konstrukčně se jedná o vyzdívaný železobetonový skelet
se sloupy a průvlaky s monolitickými trámovými stropy se zalo-
žením na betonových patkách. Předsazená část konstrukce kotel-
ny, v celé šířce domovní fronty objektu a na celou její hloubku
čtyř podlaží, zasahovala do profilu konstrukce budoucích silnič-
ních tunelů, překážela v ražbě paralelní kanalizační stoky O12
a bylo tedy nutné ji odstranit (obr. 4).

Při postupném odbourávání a odkrývání konstrukcí byl zjištěn
neutěšený stav nosných konstrukcí bytového domu. Z důvodu
zajištění bezpečnosti zainteresovaných pracovníků byl do
demoličních prací nasazen dálkově řízený robot zn. BROKK
třídy 400. S jeho pomocí proběhlo bourání v prostorách kotelny
rychle, bezpečně a ohleduplně k obyvatelům domu (obr. 5).
Přítomnost statika na místě, pravidelné konzultace s ním, oka-
mžitá řešení vzniklých situací a stavů, včetně důsledného moni-
toringu objektu, vedly k úspěšné realizaci bez nutnosti nájemní-
ky domu č. 105 z objektu po dobu zajišťovacích prací vystěho-
vat. Po odstranění zbytných konstrukcí následovalo podchycení
starých základových patek a nově vybudovaných železobetono-
vých základových pasů. Zlepšení geomechanických vlastností
hornin v podzákladí bylo zajištěno tryskovou injektáží a mikro -
pilotami. Podzemní prostory domu byly v konečné fázi úprav
v uliční frontě zabezpečeny železobetonovou stěnou proti tlaku
zeminy od zásypů tělesa tunelů a izolacemi proti podzemní
vodě.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SITUACE V ÚZEMÍ STAVBY, 
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vodohospodářské řešení zájmového prostoru bylo zastaralé
a nevyhovující. K částečnému zlepšení došlo realizací Stavby
SAT 2A křižovatka Malovanka, ve které byla provedena pří-
prava pro navrženou konečnou koncepci.

Před provedením Stavby SAT 2A byly veškeré vody z potoku
Brusnice a rybníků odvedeny za rybníkem Šlajferka do jed -
not né kanalizační sítě (cca 0,2 m3/sec, s výhledem cca 
4,31 m3/sec). Odpadní vody byly vedeny kmenovým sběračem „C“

Obr. 5 Bourací stroj BROKK 400, nasazení v suterénu č. p. 105, ul. Pa -
točkova, Praha (Ivan Šalka, Energie – stavební a báňská a.s.)
Fig. 5 BROKK 400 demolition machine, deployment in the basement of buil-
ding No. 105, Patočkova Street, Prague (Ivan Šalka, Energie – stavební 
a báňská a.s.)

Obr. 6 Potok Brusnice a kanalizační stoková síť před realizací Staveb SAT 2A
a SAT 2B (PUDIS, a.s.)
Fig. 6 Stream Brusnice and sewerage network before completion the SAT 2A
and 2B construction (PUDIS, a.s.)

Kmenový sběrač C
Trunk sewer C

Kmenový sběrač C 
Trunk sewer C

Odvedení přívalových vod
do koryta Brusnice
Diversion of storm water to
the Brusnice Brook channel

Potok Brusnice
Brusnice Brook
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from the existing Brusnice stream and ponds was diverted behind Šlaj-
ferka pond to a combined sewerage network (about 0.2 m3/s, with the
outlook for about 4.31 m3/s). Sewage was led through the Trunk Sewer
“C” at the amount of about 16.45 m3/s. At the storm overflow OK 2C,
mixed sewage and rain water flew over during enormous rains to the
open Brusnice Brook channel at the rate of about 11.0 m3/s, whilst the
remaining 5.45 m3/s flew away through the trunk sewer “C”. The
Brusnice Brook flew under Empress Maria Theresa’s ramparts in
Keplerova Street, further on across Nový Svět quarter to Jelení Příkop
moat in the area of Prague Castle and flew then into the Vltava River.
This state meant repeated pollution of the Brusnice open stream with
sewage from the storm overflow OK 2C, especially during torrential
rains. Water from streams was diverted to the combined sewerage net-
work, thus burdening the Central Sewage Treatment Plant in Podbaba
(this state is demonstrated in Fig. 6).       

After the completion of the Malovanka 2A project, all water from
the existing stream and ponds was diverted through a new pond near
the Malovanka grade-separated intersection and a part of the culverted
Brusnice Brook to the open channel. Diluted sewage from the new
sewer “C” were also temporarily diverted to the Brusnice. Trunk
Sewer “C” was constructed by Energie – stavební a báňská a.s. within
the framework of the 2A ST Malovanka intersection construction
during 2005 – 2007. The diluted sewage is still discharged from the
storm overflow OK 2C to the Brusnice Brook channel at the rate of
about 4.3 m3/s. At the same time, diluted sewage is discharged at the
storm overflow OK 115 C at the rate of about 3.80 m3/s. This state still
means that the Brusnice Brook is polluted with diluted sewage from
both above-mentioned storm overflows at the rate of about 8.35 m3/s.
(this state is presented in Fig. 7). 

At the current degree of completion of the works on the Strahov
tunnel 2B project, water from the existing Brusnice stream and ponds
(see Fig. 8) is temporarily diverted to the mined relief sewer CO2
together with diluted sewage from Sewer C and then it is discharged to
the trunk sewer “C”. This is a temporary solution until the mined tun-
nel for relief sewer CO3 is finished. Sewage is currently led through
the new sewer C to the Trunk Sewer “C”.  In the storm overflow OK
115 C, sewage from sewer C is discharged to sewer CO2, which is
temporarily led back to the Trunk Sewer “C”. In the storm overflow
OK 2C, sewage overflows and is discharged to the Brusnice Brook
channel. Till March 2011, sewage from the existing trunk sewer “C”
was temporarily re-pumped to sewer C and the existing DN 250 sewer
(for the temporary pumping station see Fig. 9). At the moment, until
the sewer M is completed, sewage flows with gravity to sewer C

v množství cca 16,45 m3/sec. Na oddělovači OK 2C při enormních
srážkách docházelo k přepadu smíšených splaškových a dešťových
vod do otevřeného koryta potoku Brusnice v množství cca 
11 m3/sec, zbylých cca 5,45 m3/sec odtékalo kmenovým sběračem
„C“. Potok Brusnice protékal pod Mariánskými hradbami v ulici
Keplerova, dále přes Nový svět do Jeleního příkopu na území
Pražského hradu a následně se vléval do Vltavy. Tento stav zname-
nal opakovaná znečištění otevřeného toku Brusnice odpadními
vodami, zvláště při přívalových deštích, z oddělovače OK 2C. Vody
z vodních toků byly odváděny do jednotné kanalizační sítě
a zatěžovaly tak Ústřední čistírnu odpadních vod v Podbabě (obr. 6).

Po realizaci Stavby SAT 2A Malovanka byly veškeré vody
z potoku Brusnice a rybníků odvedeny přes nový rybník
u mimoúrovňové křižovatky Malovanka a část zatrubněné
Brusnice do otevřeného koryta. Do Brusnice byly dočasně sve-
deny i zředěné odpadní vody z nové stoky C. Stoku C vybudo-
vala Energie – stavební a báňská a.s., v rámci Stavby SAT 2A
křižovatka Malovanka v letech 2005 až 2007. Ve stávajícím
oddělovači OK 2C stále dochází k odlehčení zředěných odpad-
ních vod do koryta Brusnice o cca 4,3 m3/sec. Současně dochá-
zí k odlehčení zředěných odpadních vod na oddělovači OK 115
C o cca 3,80 m3/sec. Tento stav stále znamená znečišťování
Brusnice zředěnými odpadními vodami z obou výše uvedených
oddělovačů v množství cca 8,35 m3/sec (obr. 7).

V současném stavu rozpracovanosti stavby Stavby SAT 2B
jsou vody z potoku Brusnice a rybníků (obr. 8) odvedeny dočas-
ně do ražené odlehčovací stoky CO2 společně se zředěnými
odpadními vodami ze stoky C a poté odvedeny do kmenového
sběrače „C“. Řešení je provizorní do doby realizace ražené
odlehčovací stoky CO3. Odpadní vody jsou nyní vedeny novou
stokou C do kmenového sběrače „C“. V oddělovači OK 115 C
dochází k odlehčení odpadních vod ze stoky C do stoky CO2,
která je dočasně vedena zpět do kmenového sběrače „C“.
V oddělovači OK 2C dochází k odtoku odpadních vod do kory-
ta Brusnice. Odpadní vody z kmenového sběrače „C“ byly do
března 2011 dočasně přečerpávány do stoky C a do kanalizace
DN 250 (obr. 9). V současné době jsou odpadní vody gravitač-
ně svedeny, do doby realizace stoky M, provizorním potrubím
DN 600 položeným na stropě tunelů, do stoky C. Stále je zde ale
možnost znečištění toku Brusnice zředěnými odpadními vodami
a Ústřední čistírna odpadních vod je zatěžována vodami
z vodních toků (obr. 10).

Obr. 7 Potok Brusnice a kanalizační stoková síť po realizaci Stavby SAT 2A
křižovatka Malovanka 2A (PUDIS, a. s.)
Fig. 7 Stream Brusnice and sewerage network after completion the Malo -
vanka 2A construction (PUDIS, a. s.)
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Obr. 8 Přeložka potoku Brusnice, profil 1895x1100 mm,  provizorní stav, 
ul. Patočkova, (Ivan Šalka, Energie – stavební a báňská a.s.)
Fig.  8 Brusnice brook diversion, cross-section 1895x1100 mm, temporary
state, Patočkova Street, (Ivan Šalka, Energie – stavební a báňská a.s.)
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through a temporary DN 600 pipeline laid on the roof deck of the cut-
and-cover tunnels. However, the possibility of the pollution of the
Brusnice Brook flow with diluted sewage remains to exist and the
Central Sewage Treatment Plant is still loaded by water from streams
(this state is presented in Fig. 10).       

The above-mentioned facts regarding the unsatisfactory water-
resources solution in this area resulted in the history as well as at the
present time not only to the pollution of the Brusnice Brook with sewa-
ge within an urban development and in the area of Prague Castle, but
also in emergency conditions in the stream. The area in front of the
Maria Theresa’s ramparts was from time to time inundated and dama-
ges were caused to sewers and real property in Nový Svět and on the
Brusnice stream itself.  The poor condition of structures under the ram-
parts (the reconstruction of a structure in Jelení Příkop moat, removing
damages in Nový Svět see Fig. 11). 

NEW WATER-RESOURCES SOLUTION AFTER 
THE COMPLETION OF STRAHOV TUNNEL 2B PROJECT 

The objective of the final concept is to completely separate streams
from sewage and develop an environmentally friendly water-resources
system. The entire system is mostly installed in mined tunnels.  

The Brusnice Brook begins on the grounds of Břevnov monastery
by a spring called Vojtěška.  Water is led from the spring through
a tunnel to Malá Markéta and Velká Markéta ponds.Drainage systems
under Břevnov Monaster are connected to this tunnel. In the next sec-
tion, there is an open channel running across a park. In the southern
part of the park it passes to a DN 400 culvert ending at Kajetánka pond.
In the Kajetánka grounds, water flows in an open channel and subse-
quently passes to a culvert leading to Vincentinum pond. When the
Brusnice Brook leaves the pond, it flows in an open channel to Šlaj-
ferka pond and then to a pond which was carried out within the fra-
mework of construction lot Malovanka 2A. Behind this pond, the stre-
am flow continues underground and discharges in another pond,
U Šancí, which was designed within the framework of the Strahov tun-
nel 2B project. The placement of the stream into a culvert is carried out
by building a bricked sewer 1100/1875 inside an LB 5/1700 profile
mined tunnel. The open outflow from U Šancí pond will be connected
to the existing drop manhole under Maria Thereza’s ramparts and will
continue along an open channel in Nový Svět.

In the history, sewers along this route were connected to the original
stream channel. These connections have been cancelled. For that rea-
son only water from the above-mentioned spring areas and rain water
which will flow to the brook from parks located along the open secti-

Uvedené skutečnosti nevyhovujícího vodohospodářského
řešení v této oblasti měly historicky i v současné době za násle-
dek, mimo znečišťování potoku Brusnice odpadními vodami
v městské zástavbě a na území Pražského hradu, též havarijní
stavy na vlastním toku. Docházelo k záplavám území před
Mariánskými hradbami a následným škodám na kanalizaci a na
nemovitostech na Novém Světě i na vlastním toku Brusnice.
K těmto škodám přispěl i špatný stav vtokového a výtokového
objektu a spadiště pod hradbami (rekonstrukce objektu v Je le -
ním příkopu, sanace škod na Novém Světě (obr. 11). 

NOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ PO DOKONČENÍ
STAVBY STRAHOVSKÝ TUNEL 2B

Cílem definitivní koncepce je úplné oddělení vodních toků od
odpadních vod a vytvoření ekologického vodohospodářského
systému. Celý systém je v převážné většině budován v ražených
štolách.

Potok Brusnice začíná v areálu Břevnovského kláštera prame-
nem zvaným Vojtěška. Z pramene je voda vedena štolou do ryb-
níků Malá a Velká Markéta. Do této štoly jsou napojeny drenážní
systémy pod Břevnovským klášterem. V následném úseku je
otevřené koryto vedeno parkem a v jeho jižní části přechází

Obr. 9 Provizorní čerpací stanice (Dušan Hora, Energie – stavební a báňská a.s.)
Fig. 9 Temporary pumping station (Dušan Hora, Energie – stavební a báňská a.s.)

Obr. 10 Současná situace vodních toků a kanalizační stokové sítě po realizaci
Stavby SAT 2A a části Stavby SAT 2B (PUDIS, a. s.)
Fig. 10 Current situation of streams and sewerage network after the 
completion of the SAT 2A and part of SAT 2B construction (PUDIS, a. s.)
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Obr. 11 Nový Svět, sanace objektů pod Mariánskými hradbami (Dušan Hora,
Energie – stavební a báňská a.s.)
Fig. 11 Nový Svět, rehabilitation of buildings under Maria Theresa’s 
ramparts (Dušan Hora, Energie – stavební a báňská a.s.)
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ons of the brook will flow in the Brusnice Brook after the Strahov tun-
nel 2B project is completed. Rain water from public roads and parking
areas is drained through street inlets to the combined sewerage system.     

It is obvious from the above-mentioned facts that when the con-
struction is completed, water from the current stream and ponds will
be led through the pond located near the Malovanka intersection and
further through the culverted section of the Brusnice Brook to U Šancí
pond and then to the current open channel of the Brusnice Brook.  

Sewage will be led through the new sewer C, which is later conne-
cted to the original trunk sewer. In the storm overflow OK 115, the
flow through sewer C is relieved to the mined sewerage tunnel CO2,
which is further connected in the junction manhole SK Š02.1 to the
mined sewerage tunnel CO3. The second interruption of the trunk
sewer “C” is replaced with sewer M. The sewer M will be relieved in
the new storm overflow OK M through a short sewer MO and
a junction manhole SK Š02.1, discharging into sewer CO3.   

The original storm overflow OK 2C will be liquidated. The sewera-
ge system will be thus closed. Water from the stream will be led com-
pletely independently from the original ponds and open channels
through the culverted section to the new pond U Šance and further to
the current channel of the Brusnice Brook in Jelení Příkop moat.
Owing to this solution the stream will not be polluted with sewage (for
the final solution see Fig. 12).    

Another part of the new concept is also the revitalisation of the
Brusnice Brook in Jelení Příkop moat, in the grounds of Prague Castle.
The stream section in Nový Svět quarter will be trained in compliance
with requirements of Prague Castle administration requirements. It
will be the last work on the comprehensive revitalisation of the
Brusnice Brook.

SEWER CO3 – PART OF THE NEW WATER-RESOURCES
CONCEPT 

The tunnel for the sewer CO3 is the largest mined structure for
diversions of utility networks carried out within the framework of the
Strahov tunnel 2B project as far as the extent is concerned. The exca-
vation of this tunnel commenced in February 2012, after the settlement
induced by the excavation of cut-and-cover tunnels of construction lot
No. 9515 had subsided. The new relief sewer connects to the mined
tunnel for sewer CO2. Its task is to divert torrential flows within the
combined sewerage network from the area of Břevnov and Střešovice
directly to the Vltava River. It starts by the junction manhole SK Š02.1
in the area of the intersection between Střešovická Street and
Patočkova Street. It follows the tramway track, running along Jelení
Street, swerves in Mariánské Hradby Street passing along Prague
Castle, runs under Královská Zahrada (Royal Garden) to the lower part
of Jelení Příkop moat, where it is connected in the Plečnik structure to
the culverted section leading to the Vltava River.               

A 292.0 m long part of a historic water pipeline DN 200 running
under the pavement of Mariánské Hradby Street, which collides with
manholes to be constructed on the sewer, will be relocated in advance
in the section  between Lví Dvůr restaurant located at the entrance to
the grounds of Prague Castle and Queen Anna’s Summerhouse.    

The duration of the construction work on the Sewer “CO3” is plan-
ned for 15 months. The mined tunnel for the sewer has the profile 00
0 04 with the cross-sectional area of 8.59 m2; the design flow cross-
section is DN 1800; the average gradient is 12.52 ‰, HOBAS glass-
fibre reinforced plastic tubes are designed for the sewer; the overall
length is 1361.0 m; of that the length of 1245.34 m is in a mined tun-
nel; of this length, 208.20 m long section is under Královská Zahrada
garden. The remaining about 115.66 m long part in Jelení Příkop moat
will be built in an open cut. It will be a brick structure with a semi-cir-
cular 3200/2030 cross-section. There will be a portal and a drop man-
hole constructed in this location and the Plečnik intake structure will
be reconstructed, with an extension and the upstream connection.

The tunnel excavation depth ranges from 8.50 to 39.0 m, the ground

zatrubněním DN 400 až do rybníka Kajetánka. V areálu Ka je -
tánky jsou vody vedeny otevřeným korytem a následně opět pře-
cházejí zatrubněním do rybníka Vincentinum. Po jeho opuštění
teče Brusnice otevřeným korytem do rybníka Šlajferka a poté do
rybníka vybudovaného v rámci Stavby SAT 2A. Za tímto rybní-
kem pokračuje koryto pod zemí a vyústí do dalšího rybníka
U šancí, projektovaného v rámci stavby SAT 2B. Zatrubnění je
prováděno vyzděním stoky 1 100/1 875 v ražené štole profilu LB
5/1700. Otevřený odtok z rybníka U šancí bude zaústěn do stáva-
jícího spadiště pod Mariánskými hradbami  a dále otevřeným
korytem na Novém Světě.

Historicky byly na této trase napojeny kanalizace do původ-
ního koryta potoka. Tato napojení byla již zrušena, a proto
budou v potoku Brusnice vedeny po dokončení stavby SAT 2B
pouze vody z výše uvedených pramenišť a dešťové vody, které
do potoka přitečou z parků podél otevřených úseků potoka.
Z veřejných komunikací a parkových prostor jsou dešťové vody
odváděny uličními vpustmi do jednotné kanalizace.

Z uvedeného je zřejmé, že po dokončení stavby budou vody
z potoku Brusnice a rybníků odvedeny přes rybník u křižovatky
Malovanka, dále zatrubněnou částí Brusnice do rybníka
U šancí a poté do otevřeného koryta Brusnice.

Odpadní vody budou jednak vedeny novou stokou C, která je
posléze napojena do původního kmenového sběrače. V od dě -
lovači OK 115 C dochází k odlehčení stoky C do ražené stoky
CO2, která je ve spojné komoře SK Š02.1 dále napojena na
raženou stoku CO3. Druhé přerušení kmenového sběrače „C“
je nahrazeno stokou M. V novém oddělovači OK M bude
docházet k odlehčení stoky M přes krátkou stoku MO a spojnou
komoru SK Š02.1 do stoky CO3. 

Původní oddělovač OK 2C bude zrušen. Tím dojde k uza vře -
ní kanalizačního systému. Vody z potoku Brusnice budou vede-
ny zcela samostatně z původních rybníků a otevřených koryt
zatrubněnou částí do nového rybníka U šancí a dále do koryta
Brusnice v Jelením příkopu. Nedojde tak ke znečištění potoku
Brusnice odpadními vodami (obr. 12).

Součástí nové koncepce je i revitalizace potoka Brusnice
v Jelením příkopu v areálu Pražského hradu. V Novosvětském
příkopu budou provedeny úpravy toku podle požadavků Správy
Pražského hradu. Tím bude dokončena kompletní revitalizace
toku Brusnice.

STOKA CO 3 – SOUČÁST NOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ
KONCEPCE

Rozsahem největší ražený objekt přeložek inženýrských sítí
v rámci Stavby SAT 2B je objekt stoky CO3. Ražba této stoky
byla zahájena po doznění poklesů z ražeb tunelů stavby č. 9515
v únoru 2012. Nová odlehčovací stoka navazuje na raženou
stoku CO2 a má za úkol odvést přívalové vody jednotné kana-
lizační soustavy z oblasti Břevnova a Střešovic přímo do Vlta -
vy. Začíná spojnou komorou SK Š02.1 v prostoru křižovatky
ulic Střešovická, Patočkova, sleduje tramvajovou trať ulicemi
Jelení a Mariánské hradby podél Pražského hradu. Zde odbo-
čuje, podchází Královskou zahradu do spodní části Jeleního
příkopu, kde je zaústěna v objektu Plečnik do zatrubněné části
vedoucí do Vltavy.

V předstihu bude přeložen historický vodovodní řad DN 200
délky 292 m ve vozovce ulice Mariánské hradby, v úseku mezi
restaurací Lví dvůr při vjezdu do areálu Pražského hradu
a Letohrádkem královny Anny, který je v kolizi s budovanými
šachtami na stoce.

Předpokládaná délka výstavby stoky „CO3“ je plánována na
15 měsíců. Ražená stoka má profil 00 0 04 s plochou výrubu
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8,59 m2, projektovaný průtočný profil DN1800, průměrný spád
12,52 ‰, materiál potrubí sklolaminát HOBAS; má celkovou
délku 1361,0 m, z toho 1245,34 m ražených a z nich 208,20 m
pod Královskou zahradou. Zbývající část v Jelením příkopu
v délce cca 115,66 m bude hloubená a vyzděná v tlamovém
profilu 3200/2030, zde bude vybudován portál se spadištěm
a zrekonstruován vtokový objekt Plečnik s prodloužením a se
zaústěním proti toku.

Hloubka ražeb je od 8,50 m do 39, 0 m, zatřídění hornin po
trase v třídě těžitelnosti 3, v nejhlubším úseku pod Královskou
zahradou převážně v třídě těžitelnosti 2 až 1 místně. Po trase
bude vyhloubeno celkem šest těžních šachtic rozměrů
12x4,40 m (obr. 13) a budou vybudována tři spadiště, z nichž
nejhlubší u Letohrádku královny Anny bude hluboké 39, 0 m.
Úseky mezi šachticemi jsou dlouhé cca 200, 0 m a jsou již raže-
ny s protičelbou. Zajištění ostění štoly je prováděno pomocí TH
výztuže na ocelové prahy U 160 s projektovanou osovou vzdá-
leností od 0,5 m do 1, 0 m, zakládání boků zplna pažnicemi
UNION. Volné prostory ve štolách a v těžních šachticích budou
po vystrojení díla zaplaveny popílkobetonem.

Ražby probíhají a budou probíhat klasickým nedestruktivním
způsobem s cílem zajistit minimální vliv ražeb na povrch a na
hladinu podzemní vody, zejména v úseku pod Královskou
zahradou Pražského hradu, kde se nacházejí vzácná vegetace
a historické objekty Oranžérie, Míčovny, Letohrádku královny
Anny, Nového skleníku, Fíkovny a Zpívající fontány (podrob-
nosti ražeb dále v textu). 

V tomto zvláště sledovaném úseku stavby byly podrobným
geologickým a dalším zpřesňujícím hydrogeologickým průzku-
mem, provedenými v letech 2009 a na podzim 2010 (obr. 14),
stanoveny následující závěry. 

Pro ověření horninového prostředí budoucí ražby byl, mimo
jiné, proveden jádrový vrt ŠPJ-404. Byl veden z Jeleního pří-
kopu mírně dovrchně se stoupáním 2° a to zhruba v ose budou-
cí stoky. Vynesené jádro vrtu bylo podrobeno laboratorním
zkouškám, při kterých byly zjišťovány geomechanické vlast-
nosti zastižených hornin. Vrtem byly identifikovány horniny
s charakteristickým popisem (zde uvedeny horniny postupně od
ústí vrtu v Jelením příkopu, staničení vrtu zaokrouhleno na celé
metry): 

•  Staničení vrtu 0–10, 0 m: písčitá hlína se střípky opuky,
břidlice od zcela zvětralých až po mírně zvětralé, písčité,
deskovitě vrstevnaté a úlomkovitě rozpadavé břidlice.  

along the route in categorised as excavation class 3; excavation class 2
will prevail in the deepest section under Královská Zahrada garden,
class 1 will be encountered locally. The total of six hoisting shafts with
the dimensions of 12.0 x 4.40 m (see Fig. 13, Sewer CO3, shaft Š03.6)
will be sunk along the tunnel route. There will be three drop manholes
constructed there, with the deepest one (39.0 m deep) located at Queen
Anna’s Summerhouse. The sections between the manholes are about
200.0 m long. These tunnel sections will be driven with counter-hea-
dings. The tunnel excavation support consists of TH frames placed on
U 160 steel sills installed at the design spacing ranging from 0.5 m to
1.0 m. UNION sheet piles are designed for the full-face side-wall lag-
ging. Cinder concrete will be pumped into empty spaces in the tunne-
ls and hoisting shafts when the installation of the support is finished. 

The excavation is and will be carried out using a classical non-
destructive technique, with the aim of ensuring a minimum impact of
the excavation on the terrain surface and on the water table, first of all
in the section running under Královská Zahrada garden of Prague
Castle, where there are rare vegetation and historic buildings of the
Orangery, Ballgame Hall, Queen Anna’s Sum mer house, New
Greenhouse, Fig Garden and Singing Fountain /for details see the text
below/. 

The following conclusions were set for this especially observed con-
struction section by detailed geological investigation and additional
specifying hydrogeological investigation, which were carried out in
2009 and in the autumn of 2010 (see Fig. 14, geotechnical section
through borehole PJ 401):     

The ground environment of the future tunnel excavation was verifi-
ed, among other measures, by the cored borehole ŠPJ-404. It was dril-
led from Jelení Příkop moat, slightly upwards at the gradient of 2°,

Obr. 12 Definitivní situace vodních toků a kanalizační stokové sítě po reali-
zaci staveb 2A, 2B (PUDIS, a. s.)
Fig. 12 Final layout of streams and sewerage network after the completion of
project packages 2A, 2B (PUDIS, a. s.)
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Zatrubněná Brusnice
Culverted Brusnice Brook

Obr. 13 Stoka CO3, šachta Š03.6, spadišťový stupeň  (Ivan Šalka, Energie – sta-
vební a báňská a.s.)
Fig. 13 Sewer CO3, manhole Š03.6, (Ivan Šalka, Energie – stavební a báň-
ská a.s.)
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•  Staničení vrtu 10–30 m: zdravé písčité břidlice.
•  Staničení vrtu 30–36 m: zdravé písčité břidlice.
•  Staničení vrtu 36–116 m: zdravé písčité břidlice.
•  Staničení vrtu 116–124 m: zdravé jemnozrnné křemence,

tektonicky porušené.
•  Staničení vrtu 124–140 m: zdravé písčité břidlice, tekto-

nicky porušené.
•  Staničení vrtu 140–148 m: zdravé písčité břidlice, proplás-

tek zdravého jemnozrnného křemence.
•  Staničení vrtu 148–200 m: zdravé písčité břidlice, slabě

tektonicky porušené.
V tabulce 1 je zachyceno staničení štoly a jádrových vrtů

v ose štoly, zastižené maximální a průměrné pevnosti horniny
a jejich třídy ražnosti podle ČSN (dole na této straně).

Pro ověření vydatnosti vody ve skalním podloží byly z jád -
rového vrtu v ose štoly současně měřeny přítoky vody. Následuje
krátký přehled s uvedením staničení vrtu a odpovídajícího přítoku
vody: 

•  Staničení vrtu  63 m: 0,3 litru/sec
•  Staničení vrtu 102 m: 0,4 litru/sec
•  Staničení vrtu 140 m: 0,4 litru/sec
•  Staničení vrtu 174 m: 0,4 litru/sec
•  Staničení vrtu 192 m: 0,5 litru/sec
Hydrogeologickým průzkumem bylo ověřeno, že podzemní

vody zastižené v úseku ražené části stoky CO3 pod Královskou
zahradou jsou puklinového charakteru. Vydatnost podzemní
vody v ordovických břidlicích je velmi malá. Vrstvy skalního
podloží lze jako celek považovat za horninu málo propustnou.
Puklinová zvodeň skalního podloží zastižená vrty je oddělena
od zvodně průlinové, která se nachází v nadložních vrstvách.
Ta je tvořena převážně atmosférickými srážkami a přítoky vod
ze sběrné oblasti potoka Brusnice. Vzhledem k tomu, že ražba
bude prováděna nedestruktivně ve zdravém skalním masivu,

Tab. 1 Staničení štoly CO3 a jádrových vrtů v její ose, zastižené maximální a průměrné pevnosti horniny a jejich třídy ražnosti dle ČSN
Table 1 Chainage of the tunnel CO3 and chainage of the cored drillhole along the tunnel centre line, the maximum and average values of ground strength and
respective excavation classes according to the ČSN standard

Staničení štoly Jádro v ose štoly Zastižená pevnost Průměrná pevnost Třída horniny
„CO3“ [m] „CO3“ [m] horniny [MPa] horniny [MPa] ČSN 731001

Tunnel „CO3“ Core on centre line of Rock strength Average rock Rock class 
chainage [m] tunnel „CO3“ [m] encountered [MPa] strength [MPa] ČSN 731001

117,50 až 223,5 0 až 106 15 až 50 40 R3
117.50 to 223.5 0 to 106 15 až 50 

223,5 až 226,5 106 až 109 vysoká, nedoloženo vysoká, nedoloženo R2
223.5 to 226.5 106 to 109 High - undocumented High - undocumented

229,5 až 235,5 112 až 118 >150; místy 202 178,6 R1
229.5 to 235.5 112 to 118 >150; locally 202

235,5 až 241,5 118 až 124 rozpad jádra rozpad jádra R3 až R6
235.5 to 241.5 118 to 124 core disintegration core disintegration R3 to R6

241,5 až 244,5 124 až 127 50 až 150 125,4 R2
241.5 to 244.5 124 to 127 50 to 150

244,5 až 246,5 127 až 129 rozpad jádra rozpad jádra R3
244.5 to 246.5 127 to 129 core disintegration core disintegration

246,5 až 252,5 129 až 135 50 až 150; místy 168,5 114,1 R2
246.5 to 252.5 129 to 135 50 to 150; locally 168,5

252,5 až 259,5 135 až 142 rozpad jádra rozpad jádra R3 až R4
252.5 to 259.5 135 to 142 core disintegration core disintegration R3 to R4

259,5 až 266,5 142 až 149 50 až 150 131,3 R2
259.5 to 266.5 142 to 149 50 to 150

266,5 až 317,5 149 až 200 5 až 15; 15 až 50; 1*127,3 středně vysoká R2 až R4
266.5 to 317.5 149 to 200 5 to 15; 15 to 50; 1*127,3 medium high R2 to R

roughly following the centre line of the future tunnel. The recovered
drill core was subjected to laboratory testing designed to determining
geomechanical properties of the ground encountered. Ground types
with the following characteristic description were identified by the
drill hole (the ground types are presented in the sequence starting from
the drill hole mouth in Jelení Příkop moat; the drillhole chainage is
rounded to the nearest whole number): 

•  Drill hole chainage 0–10.0 m: Sandy loams with shards of creta-
ceous marl; completely weathered to slightly weathered shales;
tabularly bedded and quarrying sandy shales.  

•  Drill hole chainage 10–30 m: fresh sandy shales.
•  Drill hole chainage 30–36 m: fresh sandy shales.
•  Drill hole chainage 36–116 m: fresh sandy shales.
•  Drill hole chainage 116–124 m: fresh fine-grained quartzite, tec-

tonically faulted.
•  Drill hole chainage 124–140 m: fresh sandy shales, tectonically

faulted.
•  Drill hole chainage 140–148 m: fresh sandy shales, a strip of fresh

fine-grained quartzite.
•  Drill hole chainage 148–200 m: fresh sandy shales, slightly tecto-

nically faulted.
A table 1 summary presenting the chainage of the tunnel and chai-

nage of the cored drillhole along the tunnel centre line, the maximum
and average values of ground strength and respective excavation clas-
ses according to the ČSN standard.

Rates of water flows from the cored drillhole on the tunnel centre
line were in addition measured with the aim of verifying the yield of
water from the bedrock. A brief summary presenting chainages of the
drillhole with respective water inflows follows:   

•  Drillhole chainage   63 m: 0.3 litre/s
•  Drillhole chainage 102 m: 0.4 litre/s
•  Drillhole chainage 140 m: 0.4 litre/s
•  Drillhole chainage 174 m: 0.4 litre/s
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nebude docházet k výraznému narušení okolí štoly trhlinami
a dá se tedy předpokládat, že nedojde k propojení obou zvodní.
Lze dovodit, že nedojde k vytvoření masivního drénu
a k poklesu hladiny podzemní vody v nadložních vrstvách, na
níž je závislý kořenový systém chráněné vegetace v Královské
zahradě. 

S ohledem na ověřenou geologii a hydrogeologii, vyjádřenou
posudky předních odborníků, a s ohledem na omezenou výši
investičních nákladů stavby, navrhuje zhotovitel Energie – sta-
vební a báňská a.s., provádět ražbu a zajištění stoky CO3 pod
Královskou zahradou Pražského hradu následovně. 

Ražba v celém úseku areálu Pražského hradu bude provádě-
na nedestruktivně bez použití trhacích prací. Rozpojování pře-
vážného objemu hornin s pevností v tlaku do 30 MPa uvažuje-
me realizovat pomocí tunelové výložníkové frézy ALPINE
MINER F6A, jejíž výkonové parametry ražbu umožní s tím, že
krátkodobě lze uvažovat i s jejím nasazením při pevnostech
horniny do 50 MPa. Jednotlivé krátké dílčí vložky křemenců
a křemičitých pískovců s pevnostmi horniny v tlaku do 200
MPa budou zmoženy nasazením hydraulického impaktoru na
stroji BROKK 400. Při nakládání rozpojeného horninového
masivu uvažujeme s nasazením kolejových přehazovacích 
lžícových nakladačů NL 12 do přepravních kontejnerů na pod-

•  Drillhole chainage 192 m: 0.5 litre/s
It was verified by the hydrogeological investigation that groundwa-

ter encountered in the mined section of the sewer CO3 under
Královská Zahrada garden is of the character of fissure water. The
yield of groundwater in the Ordovician shales is very low. The bedrock
layers can be considered as a whole to form little permeable rock. The
fissure aquifer in the bedrock which was encountered by boreholes is
separated from the interstitial aquifer which is found in the overlying
strata. This aquifer is formed first of all by atmospheric precipitation
and water inflows from the reception basin of the Brusnice Brook.
Taking into consideration the fact that the tunnel will be driven through
competent rock mass without blasting, the tunnel surroundings will not
suffer significant damage by fissures and it is therefore possible to
assume that the two aquifers will not become interconnected. It is pos-
sible to deduce that no massive drain will develop and the water table
in the overlying strata, on which the root system of the protected vege-
tation in Královská Zahrada garden is dependent, will not get lowered.         

Taking into consideration the verified geology and hydrogeology
described in opinions submitted by prominent experts and the limited
volume of investment costs available for the construction, the contrac-
tor, Energie – stavební a báňská a.s. proposes that the following pro-
cedure be applied to the tunnel excavation and support of the tunnel
CO3 under Královská Zahrada garden of Prague Castle:    

The entire tunnel section in Prague Castle grounds will be driven using

Obr. 14 Stoka CO3, Královská zahrada, inženýrskogeologický řez – průzkumný vrt PJ 401 (PUDIS, a. s.)
Fig. 14 Longitudinal engineering geological section through sewer CO3 in the section under Královská Zahrada garden of Prague castle (PUDIS, a. s.) 

LEGENDA / LEGEND: 
Pokryvné útvary / Capping mass:

AN – navážka / AN –  man-made ground

FL – fluviální sedimenty (terasa) potoka Brusnice / FL – fluvial sediments (terrace) of the Brusnice Brook 

EO – eolické sedimenty / EO – aeolian sediments

DL – deluviální sedimenty / DL – deluvial sediments

Skalní podloží / Bedrock:

Letenské souvrství (ordovik) – písčitoprachovité břidlice, místy s polohami jemnozrnných křemenců
Letná strata (Ordovician) – sandy-silty shale interlayered with fine-grained quartzite

W5 – zcela zvětralé souvrství letenské / W5 – completely weathered Letná strata

W4-W3 – silně až mírně zvětralé souvrství letenské / W4-W3 – heavily to moderately weathered Letná strata

W2 – zvětralé souvrství letenské / W2 – weathered Letná strata

W1 – zdravé souvrství  letenské / W1 – fresh Letná strata

h.p.v. – hladina podzemní vody / w.t. – water table

PJ 403 – průzkumné presiometrické vrty / PJ 403 – pressuremeter survey boreholes

ŠPJ 404 – průzkumný horizontální vrt / ŠPJ 404 – horizontal survey borehole
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vozku. Vodorovná doprava ve štole je uvažována kolejová
vzduchovými vraty. Svislá doprava těžní spadišťovou jámou
Š03.1, hlubokou 39, 0 m, bude prováděna jeřábem OVJ 75
s patentovanou úpravou délky zdvihu. 

Pro zamezení vlivu ražby štoly na hladinu podzemních vod
puklinové zvodně skalního masivu a možnému drenážnímu
účinku štoly bude výrub zajišťován obloukovou TH výztuží se
svařovanými sítěmi a vrstvou stříkaného betonu tloušťky
100 mm. V předpokládaných úsecích, kde by mohlo docházet
k větším průsakům vody ostěním do štoly, bude prováděno
dotěsnění jejího okolí těsnicí injektáží. Předpokládaná doba
ražby s protičelbou je stanovena na 2,5 měsíce při nepřetržitém
dvousměnném provozu díla.  

Velmi významným aspektem pro zdárné zhotovení zde
podrobně popisovaného úseku stoky CO3 pod Královskou
zahradou Pražského hradu jsou dlouholeté zkušenosti zhotovi-
tele s prováděním prací hornickým způsobem v letenských
vrstvách. Dodavatel Energie – stavební a báňská a.s., (nástup-
ce a pokračovatel národního podniku Výstavba kamenouhel-
ných dolů Kladno) má s tímto druhem prací stejně jako
s chováním horninového masivu letenských písčitých břidlic
s vložkami křemenných pískovců až křemenců v této lokalitě
velké zkušenosti. V malé vzdálenosti od Stoky CO3 pracovní-
ci VKD provedli v polovině osmdesátých let ražbu traťových
tunelů, technologického centra, průzkumné štoly pod Vltavou
a ražby stanic Hradčanská a Malostranská včetně tunelů eska-
látorových pro pražské metro. V blízkém prostoru Pražského
hradu podnik VKD vyrazil na přelomu 80. a 90. let kolektory
energetických sítí a průchod valem Prašného mostu.               

ZÁVĚR

Přeložky inženýrských sítí jsou v rámci stavby 0065 Stra -
hovský tunel 2B co do rozsahu, způsobu provádění a cel ko -
vého účelu a koncepce specifickými v porovnání s přeložkami
v ostatních částech městského okruhu. Celkem zde bude
vybudováno 3528,0 m inženýrských sítí, z toho 2056,0 m ve
štolách.

Navržená koncepce vodohospodářského řešení respektuje
a umožňuje průběžnou realizaci vlastních hloubených tunelů
městského okruhu a současně ve své definitivní podobě vytvo-
ří moderní soustavu inženýrských sítí šetrnou k životnímu pro-
středí s dlouhodobou životností.

PŘEMYSL FRANTIŠEK KUCHAŘ, 
kuchar@enas.cz, 
EUROGAS, a. s., 

ING. MILAN SCHAGERER, schagerer@enas.cz, 
Energie – stavební a báňská a.s.

Recenzoval: prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.

a non-destructive technique, without blasting. We are planning that the
majority of ground with the strength up to 30 MPa will be disintegrated
by an ALPINE MINER F6A boom-type roadheader, the performance
parameters of which will make the excavation possible; it is even possib-
le to plan its short-term use for rock with the strength of 50 MPa. Isolated
short interlayers of quartzite and quartz sandstone with the compressive
strength up to 200 MPa will be broken by a hydraulic impactor mounted
on BROKK 400. We propose NL 12 overhead loaders to be used for loa-
ding of muck to containers on carriages. Track-bound horizontal transport
in the tunnel is planned, using pneumatic winches. Vertical transport
through the 39.0 m deep drop manhole Š03.1 will be carried out by OVJ
75 crane with a patented modification of the lifting height.

The excavation will be supported with TH steel arches with welded
mesh and a 100 mm thick layer of sprayed concrete. In the anticipated
sections where larger seepage of water through the lining into the tun-
nel could be experienced, the tunnel surroundings will be made imper-
meable by additional injection of grout. The tunnel excavation with the
counterheadings and two-shift operation is set at 2.5 months.       

The experience of the contractor in tunnelling through the Letná
strata is a very important aspect for successful construction of the sec-
tion of sewer CO3 under Královská Zahrada garden of Prague Castle
which is described in great detail in this paper. The contractor, Energie
– stavební a báňská a.s., which is a successor and continuator of
Výstavba Kamenouhelných Dolů Kladno (VKD), is highly experien-
ced in this kind of work and in the behaviour of the rock mass consis-
ting of the Letná sandy shales interlayered with quartz sandstone to
quartzite in this locality. In mid 1980s, employees of VKD worked at
a short distance from the Sewer CO3, driving running tunnels,
a services centre, exploratory galleries under the Vltava River and
excavating tunnels for Hradčanská and Malostranská stations of
Prague metro, including escalator tunnels. In addition, VKD company
drove tunnels for power distribution networks and a passage under the
Prašný Most bridge embankment in the close vicinity of Prague Castle
at the turn of the 1980s - 1990s.  

CONCLUSION

Diversions of utility networks are specific within the framework of
project package No. 0065, the Strahov tunnel 2B in comparison with
diversions for other parts of the City Circle Road as far as the extent,
construction technique, overall purpose and concept are concerned.
There will be 3528 m of utility networks relocated there, with 2056 m
of that length built in tunnels.  

The proposed concept of the water-resources solution respects and
makes the continual realisation of the cut-and-cover tunnels of the City
Circle Road possible and, at the same time, in its final solution, will
create a modern system of utility services, considerate to the environ-
ment, with long service life.   
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