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ÚVOD

Tento článek volně navazuje na článek o výstavbě tunelů Ej -
povice (dále jen stavba) [1] a vzájemně se doplňuje s článkem
kolegů ze společnosti Angermeier Engineers, s.r.o., partnera ve
sdružení dodavatele geotechnického monitoringu, o automa-
tickém monitorovacím systému deformací, který bu de uveřej-
něn v některém z dalších čísel časopisu Tunel.

V rámci geotechnického monitoringu jsou prováděny přede-
vším geotechnický sled ražeb, hydrogeologický monitoring,
měření deformací nadloží tunelu (extenzometry a inklinomet-
ry) a povrchu.

Dále jsou sledovány hloubené úseky stavby vč. portálů
(deformace a kotevní síly), budovy a geofyzikálními metoda-
mi je kontrolována homogenita nadloží tunelu.

Článek seznamuje čtenáře s některými poznatky získanými
během provádění geotechnického monitoringu stavby.

GEOTECHNICKÝ SLED RAŽEB

V této kapitole jsou shrnuty zkušenosti z ražeb jižní tunelo-
vé trouby (dále jen JTT). Její ražba probíhala ve složitých geo-
technických podmínkách daných tektonicky porušeným geolo-
gickým prostředím s výskytem několika litologických typů
hornin rozdílných vlastností a rozdílného stupně zvětrání nebo
tektonického porušení. V několika úsecích ražby byl zastižen
silně zvodnělý masiv s výraznými přítoky podzemní vody na
čelbu (v řádu prvních desítek l/s). Ražba probíhala místy měl -
ce pod povrchem (výška nadloží méně než jeden průměr výru-
bu, dále jen D) bez skalního nadloží a křížila frekventované
komunikace.

Geologická stavba území trasy tunelu je komplikovaná
a prochází několika regionálně geologickými jednotkami.
Nejstarší a nejrozšířenější jednotkou je svrchní proterozoikum
severozápadního křídla Barrandienu zastoupené vulkano-sedi-
mentárním komplexem slabě metamorfovaných hornin. Jedná
se o grafitické jílovité břidlice, prachovité břidlice, prachovce
a droby. Tyto sedimenty jsou prostoupeny vulkanity – metaba-
zity (spility), které tvoří významné terénní elevace i nahodilá
drobná tělesa. V krátkém úseku trasy se vyskytují sedimenty
spodního karbonu plzeňské pánve charakteru pískovců až

INTRODUCTION

This paper freely follows the paper on the construction of the
Ejpovice tunnels (hereinafter referred to as the construction) [1]
and is complementary with the paper by colleagues from
Angermeier Engineers, s.r.o., the partner in the consortium con-
tracted for the survey monitoring, dealing with the automatic
system of monitoring deformations, which will be published in
one of the next issues of TUNEL journal. 

The following activities are carried out within the frame-
work of the geotechnical monitoring: geotechnical observati-
on of the tunnel excavation, hydrogeological monitoring,
measurement of deformations of the tunnel overburden
(extensometers and inclinometers) and surveying the terrain
surface.  

In addition, the cut-and-cover sections of the construction,
including portals (deformations and anchoring forces) and
buildings, are observed and the homogeneity of the tunnel
overburden is checked using geophysical methods.  

The paper acquaints readers with some knowledge gained
during the implementation of the geotechnical monitoring of
the construction.

GEOTECHNICAL OBSERVATION 
OF THE TUNNEL EXCAVATION 

This chapter summarises the experience from the excavati-
on of the southern tunnel tube (hereinafter referred to as the
STT). The STT was driven in complicated geological condi-
tions formed by tectonically disturbed geological environ-
ment with several lithological types of ground with different
properties and different degrees of weathering or tectonic dis-
turbance. A heavily water saturated ground massif with signi-
ficant inflows of groundwater to the excavation face was
encountered in several sections of the excavation. The exca-
vation locally proceeded shallow under the surface (the over-
burden height less than one excavation diameter, hereinafter
referred to as D) with no rock overburden, and crossed busy
roads.   

The geological structure of the tunnel route area running
across several regionally geological units is complicated. The
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ABSTRAKT

Článek seznamuje s vybranými dosavadními zkušenostmi z provádění geotechnického monitoringu stavby „Tunely Ejpovice“. V době
psaní článku je vyražena první tunelová trouba (dl. 4,2 km) a razí se druhá (vyražen 1 km). Stavba je zajímavá především tím, že ražby
probíhají ve velmi obtížných a proměnlivých geotechnických podmínkách pomocí přestavitelného tunelovacího stroje. V textu jsou pre-
zentovány poznatky z geotechnického sledu mechanizovaných ražeb, geofyzikálních měření, měření deformací nadloží tunelu a hydro-
geologického monitoringu.

ABSTRACT

The paper acquaints readers with selected pieces of existing experience from the implementation of geotechnical monitoring of the
“Ejpovice tunnel” project works. At the moment of writing the paper the excavation of the first tunnel tube (4.2km long) has been finis-
hed and the other tube is being driven (the length of 1km completed). The project is interesting first of all by the fact that the excavati-
on has been passing through very complicated and variable geotechnical conditions using a convertible tunnel boring machine. The text
contains knowledge from the geotechnical observation of mechanised excavation, geophysical measurements, measurements of defor-
mations of the tunnel overburden and hydrogeological monitoring.      
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arkózových pískovců. V nadloží skalního masivu lokálně
vystupují jílovité, písčité a štěrkovité sedimenty představující
relikty neogenní pánve. Kvartérní pokryv je v trase tunelu
zastoupen diluviálními, fluviálními i eolitickými sedimenty.

Ražbou JTT byly zastiženy: grafitické jílovité břidlice, pra-
chovité břidlice, břidlice silně prokřemenělé, břidlice s vrstva-
mi prachovce, hydrotermálně alterované břidlice, prachovce,
droby, písky, pískovce a spility. Některé z uvedených hornin
byly také zastiženy ve všech stupních zvětrání od hornin zcela
zdravých až po horniny zcela zvětralé charakteru hlín.
Zhodnocení geotechnických podmínek ražby JTT

Ražba JTT započala na úpatí kopce Homolka. Prvních
250 m ražby byly geotechnické podmínky velmi nepříznivé.
Horninové prostředí se skládalo z tektonicky porušených gra-
fitických jílovitých břidlic zastižených v různých stupních
zvětrání (od mírně až po velmi zvětralé). Zároveň byly zasti-
ženy polohy prachovců prostupujících v tenkých vrstvách sou-
vrstvím břidlic. Směr vrstevnatosti byl přibližně kolmý k ose
tunelu a sklon vrstevních ploch byl u portálu změřen kolem
40°. Ve směru staničení se ale vrstvy sklápějí až do téměř 

oldest and most widespread unit is the Upper Proterozoic for-
mation of the north-western wing of the Barrandian syncline
represented by the volcano-sedimentary complex of meta-
morphosed rock types. There are graphitic shale, silty shale,
siltstone and greywacke present there. These sediments are
pervaded by volcanite rock – metabasite (spilite) forming
important terrain elevations as well as random small bodies.
Lower Carboniferous sediments of the Plzeň Basin with the
character of sandstone to arcose sandstone are encountered in
a short section of the route. Clayey, sandy and gravelly sedi-
ments representing relics of the Neogene basin locally appear
in the rock mass overburden. The Quaternary cover along the
tunnel route is represented by diluvial and aeolian sediments.  

The following ground types were encountered by the STT
excavation: graphitic clayey shale, silty shale, heavily quart-
ziferous shale, shale with siltsone interbeds, hydrothermally
altered shale, siltstone, greywacke, sand, sandstone and spili-
te. Some of the above-mentioned ground types were also
encountered at all degrees of weathering, starting from total-
ly fresh up to completely weathered rock with the character
of soil.        

Obr. 1 Podélný geotechnický řez – úsek prvních 250 m ražeb JTT
Fig. 1 Longitudinal geotechnical section – initial 250m of the STT excavation 

břidlice grafitická jílovitá + prachovec, velmi zvětralá, tektonicky porušená
graphitic-clayey shale + siltstone, highly weathered, tectonically disturbed
břidlice grafitická jílovitá, mírně až slabě zvětralá, tektonicky porušená 
graphitic-clayey shale, moderately to slightly weathered, tectonically disturbed
břidlice grafitická jílovitá, zdravá, tektonicky porušená 
graphitic-clayey shale, fresh, tectonically disturbed
břidlice grafitická jílovitá s žilným křemenem, zdravá, tektonicky porušená 
graphitic-clayey shale, with quartz veins, fresh, tectonically disturbed
prachovec, slabě zvětralý, tektonicky porušený 
siltstone, slightly weathered, tectonically disturbed 
prachovec, zdravý, tektonicky porušený  siltstone, fresh, tectonically disturbed

tektonická porucha  tectonic disturbance

tektonická porucha tectonic disturbance

přítok podzemní vody  groundwater inflow
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* excavation face documentation
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subhorizontální pozice (sklon cca do 10°). V počátečním úseku
byly výrazné přítoky podzemní vody (v místě tektonických
poruch až 20 l/s), které v kombinaci s tektonicky porušenou hor-
ninou způsobovaly silně nestabilní výrub, ztěžující až znemož-
ňující údržbu stroje. V několika místech při odtěžování, nebo
následném zaplňování komory došlo k lokálním anomálním
deformačním projevům ražeb na povrchu. Jedním z výstupů
dokumentace skutečně zastižených geotechnických podmínek je
podélný geotechnický řez, jehož výřez je uveden na obr. 1.

S postupem ražby hlouběji do kopce Homolka se geotech-
nické podmínky celkově zlepšovaly. Zastižené horninové pro-
středí se skládalo z různých litologických typů břidlic a pra-
chovců. Zastoupení břidlic tvoří dominantní podíl masivu
a prachovce vystupují spíše podřadně. Ve staničení 97,290 km
byly zastiženy prokřemenělé břidlice vyšší pevnosti (R3) se
středním až vysokým indexem abrazivity (CAI). V místě poru-
chových zón jsou však horniny tektonicky porušené, zvrásně-
né, s tektonickými ohlazy a často doprovázené žilným křeme-
nem (obr. 2 a 3). 

Specifický úsek tunelové trasy je oblast nízkého nadloží,
nacházející se mezi kopci Homolka a Chlum. Výška nadloží se
v tomto úseku pohybuje v rozmezí 21–9 m (tj. 1–2 D) a trasu
tunelu navíc křižují místní komunikace i frekventovaná silnice
II. třídy č. 233.

V oblasti úseku nízkého nadloží byly při ražbě zastiženy
velmi nepříznivé geotechnické podmínky s polohami litologic-
ky proměnlivých typů břidlic, včetně břidlic hydrotermálně
alterovaných s porézní strukturou. Ve staničení 97,900–
97,960 km byla zastižena poruchová zóna s tektonicky poruše-
nými a zvětralými horninami a se silným přítokem podzemní

Assessment of geotechnical conditions
of the STT excavation 

The STT excavation started at the foot of Homolka hill.
During the initial 250m of the excavation the geotechnical
conditions were very adverse. The ground environment con-
sisted of tectonically disturbed graphitic clayey shale
encountered at various degrees of weathering (from modera-
tely to highly weathered). At the same time layers of siltsto-
ne pervading in thin layers through series of shale strata were
encountered. The bedding trend was approximately perpendi-
cular to the tunnel centre line and the dip of the bedding pla-
nes measured at the portal was about 40%. But the beds rec-
line in the direction of chainage up to a nearly sub-horizontal
position (dip angle up to ca 10°). In the initial section, there
were significant groundwater inflows encountered (in the
locations of tectonic disturbances up to 20L/s), causing, in
combination with tectonically disturbed rock mass, high
instability of the excavation, making the TBM maintenance
difficult up to impossible. Local anomalous deformational
manifestations of the excavation on the terrain surface appe-
ared at several places during loading the muck or during the
subsequent filling of the extraction chamber. One of the out-
puts of the documentation of actually encountered geotechni-
cal conditions is the longitudinal geotechnical section a detail
of which is presented in Fig. 1.  

With the excavation proceeding deeper into Homolka hill
the geotechnical conditions of the excavation in general
improved. The rock environment encountered consisted of
various lithological types of shale and siltstone. The repre-
sentation of shale forms a dominating proportion of the mas-
sif and the siltstone proportion is rather minor. At chaina-
ge km 97.290, higher strength (R3) quartziferous shale with
a medium to high abrasiveness index (CAI) was encountered.
However, in the locations of fault zones the rock mass is tec-
tonically disturbed, folded, with tectonic slickensides and is
frequently attended by vein quartz (see Figures 2 and 3).    

A specific section of the tunnel route is the so-called shal-
low overburden area between Homolka and Chlum hills. The
overburden height in this section varies between 21–9m (i.e.
1–2D) and, in addition, the tunnel route is crossed by local
roads and a busy class 2 road No. 233.   

Very adverse geotechnical conditions with beds of litholo-
gically variable shale types, including hydrothermally altered

Obr. 2 Tektonicky porušené břidlice s polohami prachovců v okně řezné hlavy
Fig. 2 Tectonically disturbed shale with siltstone interbeds in a cutterhead
window 

Obr. 3 Tektonicky porušené grafitické jílovité břidlice
Fig. 3 Tectonically disturbed graphitic clayey shale 
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vody. Přítoky podzemní vody byly naměřeny až 28 l/s.
V tomto úseku bylo horninové prostředí nestabilní a během
ražby došlo ke vzniku anomálních deformací s projevy na
povrchu. Ve staničení 98,114–98,170 km byla zastižena lokál-
ní intruze zdravého spilitu s výrazným prokřemeněním
a vysokou pevností horniny R2. Od staničení 98,370 km pře-
cházela ražba do prostředí s dominantním podílem zvětralých
hornin (prachovce, břidlice, spility) charakteru zemin (R6).
Ve staničení 98,625 km probíhá predikovaný vertikálně uklo-
něný zlom oddělující masiv břidlic a spilitovou intruzi. Spilit
byl zastižen ve zcela zvětralém stavu (R6) a ve směru stani-
čení postupně přecházel do velmi až mírně zvětralého charak-
teru. Ve staničení 98,726 km byl zastižen strmý pokles povr-
chu skalního podloží podél zlomu až do úrovně počvy tunelu.
Zlom ohraničuje depresi vyplněnou neogenními a karbonský-
mi sedimenty. V úseku staničení 98,726–98,826 km (100 m)
ražba probíhala bez skalního nadloží v prostředí písčitých
sedimentů (písky, štěrky, zvětralé pískovce) s drobným podí-
lem zvětralých břidlic a spilitů vystupujících ve spodní části
výrubu tunelu. V tomto místě zároveň tunel podcházel fre-
kventovanou místní komunikaci (ulice Hlavní), která byla
během podchodu stroje pod silnicí přemostěna mobilní kon-
trukcí. I přes nepříznivé podmínky a nízké nadloží se na povr-
chu komunikace neprojevily žádné anormální deformace.
Skutečně zastižené geotechnické podmínky v úseku nízkého
nadloží JTT jsou dokumentovány v podélném geotechnickém
řezu, obr. 4 (část úseku).

shales with a porous structure were encountered in the shal-
low overburden area.  A fault zone with tectonically disturbed
and weathered rock types and strong groundwater inflows
was encountered at chainage km 97.900–97.960. Groun -
dwater inflow rates up to 28L/s were measured. The rock
environment in this section was instable and anomalous
deformations manifesting themselves on the terrain surface
appeared during the excavation. A local intrusion of distinct-
ly quartziferous fresh spilite with a high strength R2 was
encountered at chainage km 98.114–98.170. From chaina-
ge km 98.370, the excavation passes to an environment with
a dominant proportion of weathered rock (siltstone, shale,
spilite) with the character of soils (R6). A predicted vertical-
ly dipping fault separating the shale massif from the spilite
intrusion is located at chainage km 98.625. Spilite was
encountered in a totally weathered state (R6) and it gradual-
ly passed in the direction of chainage into very to moderate-
ly weathered conditions. A steep subsidence of the bedrock
surface along the fault up to the base of the tunnel excavati-
on was encountered at chainage km 98.726. The fault deli-
mits a depression filled with Neogene and Carboniferous
sediments. In the section between chainages km 98.726 and
98.826 (100m) the excavation continued without contact with
bedrock, through an environment formed by sandy sediments
(sand, gravel, weathered sandstone) with a minor proportion
of weathered shale and spilite emerging at the bottom part of
the excavation. In this location the tunnel at the same time

Obr. 4 Podélný geotechnický řez – úsek nízkého nadloží JTT (část úseku dl. 600 m z celkové délky 1 km)
Fig. 4 Longitudinal geotechnical section – shallow overburden section of the STT (600m long section with the total length of 1km)
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Na úpatí kopce Chlum probíhala ražba v prostředí velmi až
mírně zvětralého spilitu pevnosti R4–R3. Ve staničení cca
98,902 km došlo k náhlému přechodu do zdravých a velice
pevných šedozelených spilitů, pevnostní třídy R2–R1. Tato
neočekávaná skoková změna pravděpodobně souvisela se
zastiženou vertikálně ukloněnou zlomovou strukturou. Prudká
změna pevnosti horniny způsobila vylámání obvodových řez-
ných disků razicího stroje. V důsledku absence obvodových
disků a vysoké pevnosti horninového prostředí došlo v tomto
místě k uvíznutí stroje. Pro provedení údržby stroje, výměnu
řezných nástrojů a uvolnění stroje bylo nezbytné zvětšení
výrubu ručně, z komory stroje, pomocí trhacích prací.
Zbývající úsek ražby probíhal ve zdravých spilitech vysoké
pevnosti R2 a R1 (laboratorně ověřeno 108–142 MPa) za zvý-
šené četnosti kontrol a výměny řezných nástrojů. 

Přítoky podzemní vody se pohybovaly v řádu prvních l/min.
Z některých odebraných vzorků hornin byly v tomto úseku
mikroskopicky určeny i vulkanické žilné horniny ze skupiny
lamprofyrů (spessartit). Příklad spilitového masivu v okně
řezné hlavy je uveden na obr. 5. 

Četnost výměny řezných nástrojů přímo souvisela s abrazi-
vitou horninového prostředí. Abrazivita byla průběžně sledo-
vána zkouškami abrazivity v laboratoři modifikovaným pří-
strojem dle metodiky laboratoří Centre d’Études et Recherches
des Charbonnages de France (dále jen CERCHAR) [2] (u
modifikovaného přístroje se posouvá vzorek horniny, nikoliv
zkušební hrot přístroje, jak je tomu u standardního přístroje dle
metodiky laboratoří CERCHAR). Zjištěná abrazivita (index
CAI) spilitů se pohybovala od abrazivity vysoké (CAI 3,0–3,9)
až velmi vysoké (CAI 4,0–4,9). V břidlicích byla abrazivita
nejčastěji nízká (CAI 1,0–1,9) až střední (CAI 2,0–2,9).
Rozptyl naměřených hodnot abrazivity byl vysoký. Horniny
obohacené křemenem vykazovaly celkově vyšší abrazivitu
s lokálně až extrémně vysokou abrazivitou (CAI > 5). Naopak
břidlice obohacené grafitem nebo porušené tektonikou vyka-
zovaly lokálně velmi nízkou (CAI 0,5–0,9) až neměřitelnou
abrazivitu.

Za zmínku stojí i jedna geologická zajímavost s nečekanými
dopady do provádění ražeb – ve spilitech byla zjištěna kromě
pyritové i pyrhotinová mineralizace. Pyrhotin je magnetický
rudní minerál, chemicky specifikován jako sulfid železnatý.
V hornině se vyskytuje ve formě drobných bronzově hnědých,
kovově lesklých zrn a žilek. Někdy vytváří lokální shluky
a akumulace o velikosti až 15 cm. Na stroji je rubanina na

passed under a busy local road (Hlavní Street), which was
bridged by a mobile bridge structure during the passage of
the TBM under the road. Despite the adverse conditions and
the shallow overburden, no anomalous deformations mani-
fested themselves on the road surface. The actually encoun-
tered geotechnical conditions in the shallow overburden sec-
tion of the STT (part of the section) are documented in the
longitudinal geotechnical section in Fig. 4.         

At the foot of Chlum hill, the excavation passed through an
environment formed by very to slightly weathered spilite
with the R4-R3 strength. Approximately at chainage km
98.902 the excavation abruptly passed into fresh and very
hard grey-green spilite, strength class R2–R1. This unexpec-
ted step change was probably associated with the vertically
dipping fault structure encountered. The rapid change in the
rock mass strength caused breakage of circumferential disc
cutters of the tunnel boring machine. Due to the absence of
the disc cutters and the high strength of the rock environ-
ment, the TBM got stuck in this location. It was necessary for
the purpose of carrying out the machine maintenance, repla-
cing the cutting tools and releasing the machine to enlarge the
excavated opening manually, from the TBM extraction cham-
ber, using explosives. The remaining section of the excavati-
on proceeded through fresh spilite with a high strength R2
and R1 (108-142MPa confirmed by laboratory), with the fre-
quency of checks and replacing of cutting tools increased.          

Groundwater inflows fluctuated about the order of initial
L/minute units. Even volcanic vein rock from the group of
lamprophyres (spesartite) was microscopically ascertained is
some of the rock mass samples in this section. An example of
the spilite rock mass in the cutterhead window is presented in
Fig. 5.    

The frequency of replacing cutting tools was directly asso-
ciated with the abrasiveness of the rock mass. The abrasive-
ness was continually monitored in a laboratory by abrasivity
tests using a modified apparatus, using the methodology of
the laboratories of the Centre d’Études et Recherches des
Charbonnages de France (hereinafter referred to as CER-
CHAR) [2] (in the case of the modified apparatus the rock
sample instead of the tip of the apparatus is shifted as it is in
the case of the standard apparatus according to the methodo-
logy of CERCHAR laboratories). The determined abrasive-
ness (CAI index) of the spilite varied from high (CAI 3.0–
3.9) up to very high (CAI 4.0–4.9). In shale, abrasiveness
was most frequently low (CAI 1.0–1.9) to medium (CAI 2.0–
2.9). The variance of the measured values of abrasiveness
was high. The rock enriched with quartz exhibited generally
higher abrasiveness, locally up to extremely high (CAI > 5).
On the contrary, shales enriched with graphite or disturbed by
faulting exhibited locally very low (CAI 0.5–0.9) up to
immeasurable abrasiveness. 

Worth mentioning is also one geologically interesting thing
with unexpected consequences for the execution of the exca-
vation work: pyrhotine mineralisation was identified in the
spilite rock mass in addition to pyrite mineralisation.
Pyrhotine is a magnetic ore mineral which is chemically spe-
cified as ferrous sulphide. In rock it exists in the form of
small bronze-brown shiny grains and small veins. Sometimes
it forms local clumps and accumulations with the size of up
to 15cm. The muck is checked for the presence of steel
objects (parts of the TBM, fragments of cutting tools etc.) on
the machine, at the beginning of the belt conveyor, by mag-
netic sensors, which could signal a serious defect of the

Obr. 5 Spilitový masiv v okně řezné hlavy
Fig. 5 Spilite massif in a cutterhead window 
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začátku dopravníkového pásu kontrolovaná magnetickými
čidly na přítomnost ocelových předmětů (součástí stroje, např.
úlomků řezných nástrojů), které by mohly signalizovat vážnou
poruchu stroje. Při kontrole rubaniny tak, kvůli nahodilému
výskytu magnetického pyrhotinového zrudnění v rubanině,
docházelo k ovlivnění těchto čidel a k zastavování dopravní-
kového pásu. V některých úsecích se z těchto důvodů zpoma-
loval postup ražby. Tento problém byl částečně vyřešen sníže-
ním citlivosti čidel a častějšími fyzickými kontrolami řezných
nástrojů.

HYDROGEOLOGICKÝ MONITORING

Hydrogeologický monitoring je komplexní souhrn činností,
zahrnující sledování hydrogeologických podmínek ražeb, kon-
trolu úrovní hladiny podzemní vody a její kvality v cca 145
hydrogeologických monitorovacích objektech (zdrojích vody)
v okolí stavby (studny u místních obyvatel, pozorovací hydro-
geologické vrty a zdroj vody pro průmyslový areál), měření
průtoků místních vodotečí a sledování kvality vypouštěné
vody ze stavby. Cílem hydrogeologického monitoringu je pře-
devším kontrola, zda stavba hydrogeologické podmínky ve
svém okolí ovlivnila a pokud ano, ovlivnění kvalifikovat
a následně kvantifikovat.

Denně se sleduje množství a kvalita vypouštěné vody ze
stavby a kvalita vody ve vodárenském zdroji nedaleko stavby
(zásobuje zmíněný průmyslový areál).

Měsíčně se sledují úrovně hladiny v cca 145 zdrojích vody
(studny a vrty) v okolí stavby (70 objektů je osazeno automa-
tickým záznamovým zařízením, 15 objektů automatickým záz-
namovým zařízením s dálkovým přenosem dat a zbytek cca 60

machine. Owing to the random occurrence of the magnetic
pyrhotine ore mineralisation in the muck during checking of
the muck, the sensors were sometimes affected and the con-
veyor belt was stopped. In some sections the excavation
advance rate was reduced for these reasons. This problem
was partly solved by reducing the sensitivity of the sensors
and more frequent checking of the cutting tools.     

HYDROGEOLOGICAL MONITORING

The hydrogeological monitoring is a comprehensive sum-
mary of activities comprising the observation of hydrogeolo-
gical conditions of excavation, observation of water table
levels and checks on groundwater quality in ca 145 hydrolo-
gical monitoring objects (water sources) in the surroundings
of the project site (wells owned by local residents, observati-
onal hydrogeological boreholes and the source of water for
an industrial area), measuring flow rates in local streams and
observing the quality of water discharged from the construc-
tion site. The objective of the hydrogeological monitoring is
first of all to check whether the construction works affected
the hydrogeological conditions in the surroundings and, if it
is so, to qualify the impact and subsequently quantify it.  

The volume and quality of water discharging from the con-
struction site and the quality of water in the water supply
source near the construction site (supplying water to the
above-mentioned industrial area) are monitored every day.

The water tables are monitored every month in ca 145
water sources (wells and boreholes) in the construction site
surroundings (70 objects are equipped with automatic recor-
ding devices, 15 objects are provided with automatic recor-

Obr. 6 Změny hladiny podzemní vody ve vrtu HV120 
Fig. 6 Changes in water table level in HV120 borehole 
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objektů je měřeno manuálně; objekty jsou umístěny v trase
tunelu i v širším okolí do vzdálenosti přibližně 1,5 km) a dva-
krát ročně se na polovině objektů kontroluje kvalita vody.
Interakce s místními obyvateli dosud přinesla i několik překva-
pujících situací, například napadení pracovníků monitoringu
psychicky labilní majitelkou studny (monitoring studny byl
následně ukončen) a pokousání psem jiné majitelky studny
(monitoring tohoto objektu byl rovněž ukončen).

V neposlední řadě jsou v rámci hydrogeologického monito-
ringu prověřovány stížnosti majitelů zdrojů vody na negativní
ovlivnění jejich zdroje vody stavbou (část studní v okolí stav-
by je pro místní obyvatele jediným zdrojem vody). Od začátku
ražeb do doby psaní článku bylo zaznamenáno asi 10 stížnos-
tí. Dosud nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi stavbou
a změnou úrovně hladiny nebo kvality vody ve sledovaných
hydrogeologických objektech.
Poznatky z provádění hydrogeologického monitoringu
ražby JTT

Poznatky ze sledování hydrogeologických podmínek na
čelbě byly prezentovány v předchozí části článku.

Pro sledování hladin podzemní vody v hydrogeologických
monitorovacích objektech byly objekty rozděleny do asi 10
dílčích oblastí. Dosud bylo zjištěno, že v každé oblasti se hla-
dina podzemní vody chová jinak, a dokonce lze tyto rozdíly
najít i v různých částech jedné oblasti. Z pozorovaných změn
hladiny podzemní vody v závislosti na výraznějších srážko-
vých úhrnech lze všechny objekty rozdělit podle reakce na
srážky na 3 skupiny:

•  objekty vázané na přípovrchovou vodu s okamžitou reak-
cí na srážky;

ding devices with remote data transfer and the remaining ca
60 objects are measured manually; the objects are located on
the tunnel route and in wider surroundings, up to the distan-
ce of approximately 1.5km. The quality of water is checked
twice a year approximately on a half of the objects. The
interaction with local residents has till now brought even
several surprising situations, for example, an assault on
monitoring workers by a psychically labile woman, the
owner of a well (the monitoring of the well was subsequent-
ly terminated) and biting by a dog of another well owning
woman (the monitoring of this well was also subsequently
terminated).       

At last but not least, complaints from owners of water sour-
ces about negative effects on their water sources caused by
the construction work (part of the wells in the vicinity of the
construction site is the only water source for local residents)
are examined within the framework of the hydrogeological
monitoring. About 10 complaints were registered from the
beginning of the excavation until the moment of writing this
paper. A causal link between the construction work and
a change in the water table level or quality of water in the
monitored hydrological objects has not been found yet.    
Knowledge gained from the execution of hydrogeological
monitoring of the STT excavation 

The knowledge from the monitoring of hydrogeological
conditions at the excavation face was presented in the previ-
ous part of the paper.  

The objects were divided approximately to 10 partial
groups for the purpose of monitoring water tables in the
hydrogeological monitoring objects. So far it has been

Obr. 7 Změny hladiny podzemní vody ve vrtu HV112
Fig. 7 Changes in water table level in HV112 borehole
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•  objekty částečně vázané na přípovrchovou vodu s pozvol-
nou reakcí na srážky;

•  objekty vázané na hluboký oběh podzemní vody bez zjev-
ného ovlivnění srážkami.

Příkladem objektu s okamžitou reakcí na srážky je například
vrt HV120 (vzdálenost od osy JTT 200 m), obr. 6.

K pochopení oběhu podzemní vody a jeho případného ovliv-
nění stavbou přispívá i záznam teploty vody. Například v jedné
z dílčích oblastí (Červený Hrádek) dochází na většině objektů
k výrazným výkyvům teploty vody vlivem ročního období.
Příkladem je vrt HV112 (vzdálenost od osy JTT 370 m) na 
obr. 7 (teplota vody reaguje na roční období se zpožděním 
2–3 měsíce).

Tato skutečnost ukazuje, že se nejedná o vodu s vyloženě
hlubokým oběhem ani o vodu přípovrchovou. Voda byla nej-
spíš infiltrovaná v krátké vzdálenosti v řádu stovek metrů od
objektů, ale také může být přiváděna z větší dálky po tekto-
nické linii v horninovém prostředí.

Ze sledovaných objektů je asi 15 vrtů situovaných v těsné
blízkosti tunelu. Tyto vrty jsou neovlivněné lidskou činností,
jakou je například čerpání vody, které zkresluje některé namě-
řené hodnoty. Průběh hladin v těchto vrtech dává nejlepší
představu o tom, jaké je neovlivněné pozadí a trend průběhu
hladiny podzemní vody v horninovém prostředí a jaký je vliv
stavby na hydrogeologický režim. Tyto poznatky pomáhají při
posuzování oprávněnosti stížností místních obyvatel na úbytek
vody v jejich studních vlivem stavby. Vzhledem k malé vzdá-
lenosti od tunelu se na některých vrtech, respektive na průbě-
hu jejich hladin, rychle a jednoznačně projevil průchod čelby.
Například na vrtu HJ109 (ve vzdálenosti 18 m od osy JTT),

determined that the water table behaves differently in each
area and it is even possible to find these differences in dif-
ferent parts of one area. It is possible to divide all objects
according to the response to more significant precipitation
amount on the basis of the observed changes in the water
table levels into 3 groups:   

•  objects bound to near-surface water with immediate res-
ponse to precipitation;

•  objects partially bound to near-surface water with slow
response to precipitation;

•  objects bound to the deep circulation of groundwater wit-
hout obvious affection by precipitation.   

An object with immediate response to precipitation is, for
example, the HV120 borehole (the distance from the STT
centre line of 200m), see Fig. 6.

Even the recording of water temperature contributes to the
understanding of groundwater circulation and its contingent
affection by the construction work. For example, significant
seasonal fluctuation of water temperature occurs on the majo-
rity of objects in one of the partial areas (Červený Hrádek
castle). The HV112 (distance from the STT centre line of
370m) in Fig. 7 (water temperature responds to a season with
a delay of 2–3 months) is an example.      

This fact suggests that this is the case neither of downright
deep circulation groundwater nor near-surface water. The
water was most likely infiltrated at a short distance in the
order of hundreds of metres from the objects, but it also can
be carried from a greater distance along a tectonic line exis-
ting in the rock environment.  

Obr. 8 Změny hladiny podzemní vody ve vrtu HJ109
Fig. 8 Changes in water table level in HJ109 borehole 
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obr. 8, je vidět, že hladina reagovala na přibližování se čelby
stoupnutím hladiny až do nejvyšší hodnoty v době, kdy čelba
byla vrtu nejblíže (hladina stoupla kvůli tlaku v komoře stro-
je), následně klesala zpátky na zhruba původní úroveň hladiny.

Se sledováním některých vrtů/studní se začalo, díky odborné
péči investora, několik let před zahájením stavby. Na těchto
objektech lze pozorovat dlouhodobý režim hladiny podzemní
vody nezávislý na stavbě. Příkladem je studna v oblasti Zábělá,
označena ID104 (vzdálenost od osy JTT 320 m), obr. 9.

DEFORMACE NADLOŽÍ TUNELU

Přestože je prakticky celá trasa tunelů Ejpovice vedená
v extravilánu a mechanizovaná ražba ovlivňuje své okolí mini-
málně, je měření deformací nadloží tunelu v několika oblas-
tech nezbytné. V této kapitole jsou shrnuty především zkuše-
nosti z ražeb JTT.
Úsek nízkého nadloží u vjezdového portálu

Nepříznivé geotechnické poměry této oblasti naznačovala
již morfologie terénu. Tzv. vjezdový portál a úvodní úsek
ražeb jsou situovány do trychtýřovitě svažitého úpatí kopce
Homolka tvořeného proterozoickými břidlicemi. Geo tech -
nické podmínky byly popsány výše. Nadloží v úvodním úse -
ku ražeb dosahovalo výšky zpočátku méně než 1 D až 2 D.
V oblas ti je rovněž ražbou podcházen produktovod společnos-
ti ČEPRO, a. s.

Geodeticky byla oblast sledována tzv. 3D nivelačními body
(v terénu stabilizované odrazné hranoly pro trigonometrické
měření bez figuranta s nivelační latí), situovanými v osových
profilech a ve dvojici příčných profilů, z nichž jeden byl osa-
zen zároveň šesticí extenzometrů (pro ražbu severní tunelové

About 15 of the observed boreholes are located in close pro-
ximity to the tunnel. These boreholes are unaffected by human
activities, such as, for example, pumping of water distorting
the measured values. The course of water levels in these bore-
holes gives the best idea of the unaffected background and the
trend of the course of the water table in the ground environ-
ment and about the impact of the construction on the hydroge-
ological regime. This knowledge helps with assessing the legi-
timacy of complaints filed by local residents regarding lowe-
ring of water surface level in their wells due to the constructi-
on work. With respect to the small distance from the tunnel, the
passage of the excavation face quickly and unambiguously
manifested itself on some boreholes or on the course of water
tables in them. For example, it can be seen on borehole HJ109
(at the distance of 18m from the STT centre line), see Fig. 8,
that the water table responded to the approaching excavation
face by rising the level up to the highest point at the moment
when the heading was closest to the borehole. Subsequently it
dropped approximately to the original level.           

Owing to the professional care of the project owner, the pro-
cess of monitoring some boreholes/wells started several years
before the commencement of the construction works. It is pos-
sible to observe the long-term regime of the water table level
independent of the construction on those objects. The well in
the area of Zábělá marked as ID104 (at the distance of 320m
from the STT centre line) is an example, see Fig. 9.      

DEFORMATIONS OF THE TUNNEL OVERBURDEN

Despite the fact that virtually the whole alignment of the
Ejpovice tunnels is led across a non-build-up area and the

Obr. 9 Změny hladiny podzemní vody ve studni ID104
Fig. 9 Changes in water table level in ID104 well
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mechanised tunnelling influences its surroundings only
minimally, measuring the deformations of the tunnel over-
burden is necessary in several locations. This chapter first of
all summarises the experience gained during the excavation
of the STT.  
The shallow overburden section at the entrance portal 

The existence of unfavourable geotechnical conditions in
this area was already indicated by the terrain morphology. The
so-called entrance portal and the initial section of the excava-
tion are located on the funnel-like sloping foot of Homolka hill
formed by Proterozoic shale. The geotechnical conditions were
described above. In the beginning, the height of the overburden
in the initial tunnelling section reached less than 1D to 2D. In
the area of operations there is in addition a product pipeline
owned by ČEPRO, a. s., crossed under by the excavation. 

The area was observed by surveying on the so-called 3D
survey points (retro-reflective prisms stabilised in terrain for
trigonometric surveying without a staff man) located on axial
profiles and couples of cross-sectional profiles with additio-
nal six extensometers installed in one of them (one continu-
ously measuring axial extensometer was added in this secti-
on for the excavation of the northern tunnel tube, hereinafter
referred to as the NTT).  

Deformations in this sections reached the highest values in
the entire STT excavation, locally exceeding even 70mm.
This settlement was caused not only by the excavation itself
but also by the systematic dewatering of the massif which
preceded the tunnel excavation and continued during the
excavation.  The settlement of terrain surface manifested
itself first of all during the process of desiccation of the

Obr. 10 Sedání nivelačního profilu N-02-1 ve staničení 95,929 km
Fig. 10 Settlement of levelling point N-02-1 at chainage km 95.929 
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trouby, dále jen STT, byl v tomto úseku doplněn jeden osový
extenzometr s kontinuálním měřením).

Sedání v tomto úseku dosahovalo z celé ražby JTT nejvyšších
hodnot a lokálně přesahovaly i 70 mm. Tato sedání však nebyla
způsobena pouze vlastní ražbou, ale také systematickým odvod-
ňováním masivu, které předcházelo vlastním ražbám a v průběhu
ražeb pokračovalo. Sedání terénu se projevovalo především při
vysychání jinak značně podmáčeného terénu této oblasti. Terén
při odvodňování plošně dosedal i zcela mimo období průchodu
ražeb (příkladem je sedání profilu N-02-1 ve staničení 95,929
km, obr. 10).

V tomto období docházelo i ke klesání nejvyšších kotev a zhla-
ví extenzometrů. Níže (hlouběji) uložené kotvy byly bez ovlivně-
ní (příkladem je osový extenzometr EXT 8.1 ve staničení 95,924
km, obr. 11).

Zajímavě se rovněž projevilo dosednutí terénu vlivem poklesu
hladiny podzemní vody na extenzometru ve staničení 95,918 km.
Na obr. 12 je vidět, jak se konce měřicích tyčí vysunuly ven ze
zhlaví extenzometru (spodní kotvy nesedaly, ale terén vč. zhlaví
ano).

Lokálně vyšší až anomální deformace způsobovaly i nucené
zastávky stroje v nepříznivých geotechnických podmínkách
z důvodu nezbytných výměn řezných nástrojů.
Úsek vysokého nadloží v masivu kopce Homolka

Ražba JTT probíhala bez větších potíží v proterozoických břid-
licích s výškou nadloží až 6 D. Deformace byly měřeny pouze
geodeticky v místech křížení s inženýrskými sítěmi a sedání
dosahovala hodnot v řádu prvních mm.
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Úsek s nízkým nadložím mezi kopci Homolka a Chlum

Tento úsek již byl zmíněn v části popisující geotechnické pod-
mínky. Je dlouhý asi 1 km a leží mezi kopci Homolka a Chlum.
Výška nadloží se pohybuje v rozmezí 1–2 D. Trasa je křížena
čtyřmi komunikacemi a řadou důležitých inženýrských sítí (vyso-
kotlaký /VTL/ vodovod DN 400, VTL plynovod DN 80, tlaková
kanalizace a další). 

Podobně jako v úseku u vjezdového portálu je povrch geode-
ticky sledován 3D nivelačními body v osových a příčných profi-
lech a extenzometry (s kontinuálním měřením) situovanými v ose
tunelů a v příčných profilech. Příčné profily byly většinou osaze-
ny před křížení se sítěmi, nebo komunikacemi.

Při ražbě JTT v tomto úseku se nakonec jako nejkomplikova-
nější ukázala ražba v oblasti se snižujícím se nadložím na úbočí
kopce Homolka. Geotechnické podmínky i chování masivu
byly obdobné jako v úseku u vjezdového portálu s vysokými
přítoky podzemní vody do výrubu (v řádu prvních desítek l/s).
V důsledku těchto nepříznivých podmínek byla pozorována sedá-
ní v řádu cm a lokálně, v místě nucených zastávek pro nezbytnou
údržbu stroje, anomální deformační projevy ražeb na povrch.
V této oblasti byl osový extenzometr EXT 2.1, který dosáhl
maximální deformace 55 mm na nejnižší kotvě nad tunelem, při-
čemž relativní oddálení kotvy od zhlaví dosáhlo 17 mm, obr. 13.

Oproti tomuto úseku probíhaly ražby v další části již bez vět-
ších komplikací a bez zvýšených deformací. Sedání v celé zbý-
vající oblasti nepřekračovalo hodnoty do 10 mm a místy dochá-
zelo spíše k opačnému jevu, kdy vlivem tlaku v komoře stroje byl
pozorován zdvih terénu v řádu prvních mm.

V úseku s nízkým nadložím byla pro operativní řízení para-
metrů ražeb (především tlaků v komoře) nejdůležitější přede-
vším nivelační měření osových profilů, s body v rastru po 10
metrech. Na extenzometrech závislost mezi deformacemi a tlaky
v komoře podrobně sledována nebyla, protože extenzometric-
kých vrtů nebyl, z tohoto hlediska, dostatečný počet.

otherwise significantly wetted terrain in this area. During the
course of the process of dewatering the terrain seated even
outside the period of the passage of the excavation face (for
example the settlement of the N-02-1 profile at chainage km
95.929, see Fig. 10).       

Even the settlement of the highest anchors and extensome-
ter heads occurred in this period. The lower (deeper) installed
anchors were not affected (for example the axial extensome-
ter EXT 8.1 at chainage km 95.924, see Fig. 11).  

The terrain seating due to dropping of the water table manifested
itself in an interesting way also on the extensometer at chainage km
95.918. It can be seen in Fig. 12 how the ends of the measuring
rods were shifted from the extensometer head (the lower anchors
did not settle but the terrain including the head did).

Locally higher to anomalous deformations were also cau-
sed by forced stoppages of the TBM in unfavourable geo-
technical conditions because of the necessary replacement of
cutting tools.
The high overburden section in the Homolka hill massif  

The STT excavation proceeded through Proterozoic shale
with the overburden height of up to 6D without more signifi-
cant complications. Deformations were measured only by sur-
veying in the locations of crossings with utility networks. The
settlement reached values in the order of initial millimetres.
The shallow overburden section between Homolka 
and Chlum hills 

This section has already been mentioned in the part descri-
bing geotechnical conditions. It is about 1km long and is
located between Homolka and Chlum hills. The overburden
height varies between 1D and 2D. The route is crossed by
four roads and a number of important utility networks (a
high-pressure water pipeline DN400, a high-pressure gas
main DN80, a pressure sewer etc.).    

Obr. 11 Deformace extenzometru EXT 8.1 ve staničení 95,924 km
Fig. 11 Deformation of EXT 8.1 extensometer at chainage km 95.924 
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Similarly to the section at the entrance portal, the terrain
surface is observed by surveying using 3D levelling points
installed in axial and cross-sectional profiles and extensome-
ters (with continuous measurement) located on the tunnel
centre line and cross-sectional profiles. The cross-sectional
profiles were mostly installed before crossings with utility
networks or roads.     

During the STT excavation in this section it eventually tur-
ned out to be the most complicated in the area with the dimi-
nishing height of the overburden on the slope of Homolka
hill. The geotechnical conditions and behaviour of the massif
were similar to those in the section at the entrance portal,
with high rates of groundwater inflows into the excavation
(in the order of initial tens of L/s). Due to the unfavourable
conditions, settlement values in the order of centimetres were
observed and locally, in the locations of forced stoppages
necessary for the maintenance of the TBM, even anomalous
deformational manifestations of the excavation to the terrain
surface. The maximum deformation of 55mm was measured
on the lowest anchor by the axial extensometer EXDT 2.1,
which was installed in this area. The relative separation of the
anchor from the anchor head reached 17mm, see Fig. 13.          

Compared to this section, the tunnel excavation in the fol-
lowing part proceeded without bigger complications and wit-
hout increased deformations. The settlement values in the
entire remaining area did not exceed 10mm and even an
opposite effect was locally encountered when terrain lifting
in the order of initial millimetres due to the pressure in the
TBM extraction chamber was observed.  

Obr. 13 Deformace extenzometru EXT 2.1 ve staničení 97,945 km
Fig. 13 Deformation of EXT 2.1 extensometer at chainage km 97.945 

Obr. 12 Detail zhlaví extenzometru ve staničení 95,918 km
Fig. 12 Detail of extensometer head at chainage km 95.918 
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Úsek pod kopcem Chlum

Ražby JTT probíhaly v pevných spilitech pod vysokým nadlo-
žím v režimu hard rock. Deformace byly sledovány pouze v závě-
rečném úseku ražeb na úpatí kopce Chlum, těsně před prorážkou
do tzv. výjezdového portálu. Sedání dosahovala hodnot do
10 mm.
Inklinometrická měření

Tři inklinometry jsou sledovány za stěnou vjezdového portálu
a jeden inklinometr za stěnou výjezdového portálu. Inklinometry
přispěly ke kontrole deformací horninového masivu za portálo-
vými stěnami a byly v relaci s deformacemi portálových stěn
(pozorovány pohyby stěn do jámy v řádu mm až prvních cm). 

Další dva inklinometry jsou osazeny u středové technologické
šachty a tunelové propojky č. 6. Při vlastním hloubení šachty
nebyly ovlivněny (neboť šachta byla v předstihu zajištěna převr-
távanými pilotami). Tyto inklinometry budou sledovány přede-
vším při ražbě STT, kdy ražba bude těsně míjet šachtu, a při pro-
rážce tunelové propojky č. 6 do STT.

Zkušenosti z dosud provedených ražeb potvrdily nezbytnost
automatizovaného (kontinuálního) měření deformací během
strojních ražeb. Bez kontinuálního měření deformací nadloží
tunelu by nebylo možno při obsluze razicího stroje operativně
reagovat na proměnlivé geotechnické podmínky.

GEOFYZIKÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ HOMOGENITY NADLOŽÍ
TUNELU

V reakci na zastižené velmi nepříznivé geotechnické podmínky
a lokální anomální deformační projevy ražeb JTT na povrch je
geofyzikálními metodami (georadarem s anténou 50 MHz a vysí-
lačem s pulzem 5 kV a elektrickou odporovou tomografií, dále
jen ERT) kontrolována homogenita nadloží tunelu. Nadloží tune-
lu je geofyzikálně ověřováno před průchodem čelby a po průcho-
du čelby (po dokončení sekundární injektáže prostoru mezi ostě-
ním a horninovým prostředím), a to v úseku pod nízkým nadlo-
žím mezi kopci Homolka a Chlum a v úseku nízkého nadloží
v oblasti vjezdového portálu. 

V místech, kde byly nejprve georadarem zjištěny odchylky
mezi oběma etapami měření a kde bylo detekováno možné roz-
volnění masivu, je následně provedeno ověření homogenity
nadloží pomocí ERT.

In the low overburden section, the most important for opera-
tive control of the excavation parameters (mainly pressures in
the chamber) was surveying of the axial profiles with the spa-
cing of the survey points of 10 metres. The dependence betwe-
en deformations and pressures in the chamber was not monito-
red in detail on extensometers because the number of extenso-
meter boreholes was not sufficient for this purpose.    
The section under Chlum hill

The STT tunnel excavation proceeded through fresh spilite,
under a high overburden, in the hard rock regime. Deformations
were monitored only in the final section of the excavation at the
Chlum foothill, just before the breakthrough to the so-called
exit portal. Settlement values amounted up to 10mm.   
Inclinometer measurements 

Three inclinometers are observed behind the entrance tunnel
wall and one inclinometer is behind the wall of the exit portal.
The inclinometers contributed to checking the deformations
behind the portal walls and were in relation to deformations of
the portal walls (the movements of the walls to the observed pit
in the order of millimetres up to initial centimetres). 

Other two inclinometers are installed at the middle technolo-
gical shaft and tunnel cross passage No. 6.  They were not affec-
ted during the sinking of the shaft itself (because the shaft exca-
vation was supported in advance by secant bored piles). Those
inclinometers will be monitored first of all during the excavati-
on of the northern tunnel tube (NTT), when the excavation will
narrowly pass the shaft, and during the breakthrough of the tun-
nel cross passage No. 6 to the NTT.  

Experience from the until now completed excavation confir-
med the necessity for automated (continuous) measuring of
deformations during the course of the mechanical tunnelling. It
would be impossible for the TBM operator to operatively res-
pond to variable geotechnical conditions   without continuous
measurements of deformations of the tunnel overburden.

GEOPHYSICAL VERIFICATION OF TUNNEL OVERBURDEN
HOMOGENEITY 

As a response to the very unfavourable geotechnical con -
ditions and the local anomalous manifestations of the STT

Obr. 14 Vlevo nehomogenita vrstev v nadloží tunelu detekovaná georadarem (profil v ose JTT), vpravo anomálie v tomtéž místě na výstupu z ERT
Fig. 14 Pictured left, the inhomogeneity of layers in the tunnel overburden detected with a ground penetrating radar (a profile on the STT centre line), the ano-
maly in the same location in the ERT output pictured right  

příčný řez kolmo k ose tunelu  cross-section perpendicularly to the tunnel centre line

osa tunelu tunnel axis
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elevation

odporový model s topografií, RMS chyba po 5. iteraci = 4,8
model resistivity with topography iteration 5 RMS error = 4.8

měrný odpor v ohm.m  resistivity in ohm.m 
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Při ražbě JTT se ve dvou případech výsledky obou metod velmi
dobře shodovaly a naznačovaly možné rozvolnění nadloží tunelu
pod povrchem. Na obou místech bylo rozvolnění masivu skuteč-
ně potvrzeno. Na jednom místě došlo před provedením sanace
k propagaci na povrch, obr. 14 a 15. Druhé místo bylo sanováno
odkopem a dosypáním.

Uvedená dvě místa byla jedinými anomáliemi, které byly zjiš-
těny v rámci geofyzikálního ověřování v oblasti celého nízkého
nadloží a které byly následně potvrzeny. Objektivně je nutno
poznamenat, že geofyzikálním ověřováním byly indikovány
i anomálie, které se následně nepotvrdily. I díky geofyzikálnímu
ověřování homogenity nadloží tunelu ražba JTT proběhla ve
velmi nepříznivých geotechnických podmínkách bezpečně.

ZÁVĚR

Stavba tunelů Ejpovice probíhá ve velmi složitých a nepřízni-
vých geotechnických podmínkách. Ražby se daří provádět bez-
pečně bez závažných geotechnických problémů. Děje se to i díky
bezvadné součinnosti všech účastníků výstavby a zejména díky
investorovi, který, dnes bohužel jako jeden z mála v České repub-
lice, disponuje odborně zdatnými pracovníky, kteří vědí, co chtě-
jí, a jsou schopni roli investora plnit se vším, co k tomu patří.

Dosud získané poznatky z ražeb jsou cenné z hlediska prová-
dění tunelů Ejpovice (zbývá ještě provést tři čtvrtiny STT), ale
i vzhledem k dalším připravovaným tunelovým projektům za
použití technologie mechanizovaných ražeb.
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excavation on the terrain surface, the tunnel overburden
homogeneity is checked using geophysical methods (ground
penetrating radar with a 50MHz and 5kV pulse transmitter
and electrical resistivity tomography, hereinafter referred to
as the ERT). The tunnel overburden is geophysically verified
prior to the passage of the excavation face (after the comple-
tion of the secondary backgrouting), in the shallow overbur-
den section between Homolka and Chlum hills and in the
shallow overburden in the area of the entrance portal.         

The overburden homogeneity is subsequently verified using
the ERT in the locations where deviations between two mea-
surement stages were first identified using the ground pene-
trating radar and where the possible loosening of the massif
was detected.

The results of both methods very well agreed with each
other during the course of the STT excavation and signalled
the possibility of loosening the overburden under the surface.
The loosening of the massif was really confirmed in both
locations. In one location the tunnel excavation propagated
itself up to the surface before the installation of the support,
see Figures 14 and 15. The second place was stabilised by cut-
ting the hillside and adding the missing ground fill.     

The above-mentioned two locations were the only anoma-
lous cases which were identified within the framework of the
geophysical verification in the entire area of shallow overbur-
den and which were subsequently confirmed. It is objectively
necessary to note that even such anomalies were identified by
the geophysical verification which were not subsequently
confirmed. Even thanks to the geophysical verification of the
overburden homogeneity the STT excavation through the very
adverse geotechnical conditions passed off safely.

CONCLUSION

The construction of the Ejpovice tunnels has proceeded in
very complicated and unfavourable geotechnical conditions.
The excavation has been carried out successfully, safely, wit-
hout serious geotechnical problems. It is so even thanks to the
flawless cooperation of all parties to the project and, first of
all, thanks to the project owner, who, today unfortunately one
of the few in the Czech Republic, employs technically com-
petent staff who know what they want and are capable of ful-
filling the role of the project owner with everything that goes
with it.      

All knowledge obtained so far from the excavation of the
Ejpovice tunnels (three quarters of the NTT excavation rema-
in to be carried out) is valuable, even with respect to other
tunnel construction projects under preparation where the
mechanised excavation technology (TBMs) to be used.
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Obr. 15 Místo označeného rozvolnění podloží (nahnutý kolík) na základě geo-
fyzikálního ověření a následný propad před provedením plánované sanace
(průměr propadu cca 3 m)
Fig. 15 Location of loosened bedrock marked on the basis of geophysical
verification (a slanted peg) and a subsequent sinkhole before the planned
rehabilitation (sinkhole diameter of ca 3m) 
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