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ÚVOD

Stavba tepelného napáječe podchází křižovatku frekventova-
ných ulic Partyzánská – Na Zátorách poblíž nového Trojského
mostu v Holešovicích (obr. 1). Nad štolou je křižovatka tramvajo-
vých tratí. Podél chodníku stojí stará třípodlažní budova s restau-
rací. Zhotovitelem díla byla společnost Prominecon a.s., společ-
nost SAMSON PRAHA, spol. s r.o. prováděla geotechnický
monitoring.

Výstavba štoly délky 60 m a dvou svislých šachet (obr. 2) byla
podle projektu i při realizaci prováděna konvenčním způsobem od

INTRODUCTION

The construction of the heat duct passes under the intersection bet-
ween busy Partyzánská – Na Zátorách streets near the new Troja
bridge in the municipal district of Holešovice (see Fig. 1). An inter-
section of tramway tracks is above the gallery. An old three-storey
building with a restaurant stands along the pavement. The works
were carried out by Prominecon a. s.; SAMSON PRAHA, limited
liability company, conducted geotechnical monitoring.

The construction of the 60m long gallery and two vertical shafts
(see Fig. 2) was carried out according to the design as well as during
the realisation using a conventional method from March 2015 to
April 2016. The operations were suspended for the complications
described below from June 2015 to September 2015. At the begin-
ning of the excavation, the gallery was driven on a down gradient
from Š1 hoisting shaft to Š2 shaft at a gradient of ca 2‰. The galle-
ry alignment is straight, connecting to the vertical shafts. Muck was
transported horizontally manually, using a muck car running on rails.
Vertical transport to a container placed on the surface was provided
by a crane. Soil and rock was disintegrated during shaft-sinking and
gallery excavation operations mechanically using a mini-excavator
and hand-held picks without blasting.

The excavation of the gallery and shafts was supported with a pri-
mary lining with steel colliery frames. Vertical sheeting and steel
sheet forepoling was installed behind the frames. Horizontal sheeting
additionally covered with shotcrete and welded mesh was used in
slightly weathered to fresh Libeň shale. The basic ground plan of
both the start and target hoisting shafts was a square 4300/4300mm.
The horseshoe shaped profile gallery in the mined gallery section is
3080mm wide and 2750mm high. The final liners of the gallery and
vertical shafts were designed to be from water-retaining reinforced
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ABSTRAKT

Pro vedení ocelového potrubí teplovodu byla realizována podzemní štola pod rušnou křižovatkou s tramvajovými tratěmi
v pražských Holešovicích. Štola podkovitého průřezu zajištěná rámy z ocelové důlní výztuže, pažnicemi union a stříkaným beto-
nem měla plochu výrubu 8,9 m2 a délku 60 m. Štola propojuje dvě svislé šachty hloubky cca 10 m. Ražba byla zahájena ve skal-
ním podloží tvořeném břidlicemi souvrství libeňského a postupně se přibližovala horizontu pokryvných vrstev, které tvoří štěr-
ky a písky. Geologické sledování při ražbě upřesnilo polohu a propustnost tohoto výrazně zvodnělého prostředí terasových sedi-
mentů Vltavy. Z tohoto důvodu byly zvažovány tři varianty možností, jak bezpečně postupovat dál a jak adekvátně snížit rizika
při ražbě. Příspěvek se bude podrobně zabývat komplikacemi při ražbě štoly a hloubení šachet v náročných geologických pod-
mínkách.

ABSTRACT

An underground gallery for a steel heat duct was carried out under a busy intersection with tramway tracks in the district of
Holešovice, Prague. The excavation of the horseshoe shaped profile gallery was supported with steel colliery arches, UNION
steel lagging and sprayed concrete. The excavated cross-sectional area and the length of the gallery amounted to 8.9m2 and 60m,
respectively. The gallery interconnects two ca 10m deep vertical shafts. The excavation started in the bedrock formed by the
Libeň formation shale and gradually moved closer to the overlying horizon formed by gravel and sand. Geological monitoring
during the course of the underground excavation refined the location and permeability of this significantly water-bearing envi-
ronment formed by terrace sediments of the river Vltava. It was the reason why three variants of the possibilities of safe proce-
eding ahead and adequate reducing the risks during excavation were taken into consideration. The paper will deal in detail with
complications encountered during the course of the gallery excavation and sinking the shafts in difficult geologic conditions. 

Obr. 1 Křižovatka Partyzánská – Na Zátorách pod níž proběhla ražba štoly
Fig. 1 Intersection between Partyzánská and Na Zátorách streets, under
which the gallery excavation passed
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concrete. It had to be impermeable for penetration of ground water.
No waterproofing system was designed. The groundwater has got
a corrosive effect on concrete. 

GEOLOGIC STRUCTURE

Geologic conditions in the area of interest can be in general cha-
racterised as complicated for a mined working. 
Bedrock

The Pre-Quaternary bedrock through which the excavation was
realised is formed by the Ordovician rock types of the Barrandian
Synclinorium. From the lithologic point of view, it is the Libeň for-
mation belonging to the Lower Beroun Formation. The monotone
facies are formed by clayey shale with a weak silty or sandy addition
and scales of mica. The black to black-grey colour is caused by
imperfect oxidisation at the bottom of the sedimentation basin.
Laminated bedding (thickness of layers of 2–20mm), thinly tabular
bedding (20–60mm) and tabular bedding (60–200mm) was encoun-
tered. The near-surface weathering is usual for the older Ordovician
sediments in the area of Prague, including the Libeň formation sedi-
ments. It manifests itself mainly by lower up to significantly lower
rock strength and coated discontinuities. The degree of weathering
decreases with the growing depth. 
Superficial deposits

The superficial deposits lying on the bedrock are formed by terra-
ce fluvial sediments of the Vltava valley terrace. It is a relatively
thick layer mainly consisting of purely graded S2 SP sand and well
graded S1 SW sand; it can even contain layers of S3 S-F sand with
addition of fine-graded soil. According to additional survey, compact
sandy gravel classes G1 GW, G2 GP and G3 G-F with very high per-
meability for water predominate in the lower part of the terrace. The
thickness of the sediment layer ranges from 4 to 14m. 

Man-made ground overlying the terrace sediments are mainly for-
med by dug soils and rubble. 

COMPLICATIONS DURING EXCAVATION

The original design assumed the excavation of the gallery and sin-
king two about 10m deep vertical shafts. 

The problem-free sinking of the Š1start shaft and the excavation of
initial meters of the gallery towards shaft Š2 did not signal the later
complications which virtually made the safe continuation of the exca-
vation according to the originally proposed solution impossible. The
horizontal cored boreholes ahead of the excavation face (see Fig. 3)
were carried out within the framework of the geotechnical monitoring
conducted concurrently with the progressing excavation. The second
borehole encountered significantly water-bearing terrace sediments,
which were attended by uninterrupted high water inflows from the
borehole (10L/s flew from the DN 76mm borehole). The course of the
interface between shale and gravel-sand forming the terrace and the
groundwater table level were refined by additional survey boreholes –
angled upward from the excavation face and vertical one at Š2 shaft.
The gallery excavation would have encountered this interface as early
as at chainage 30 m and would have continued through an environ-
ment formed by heavily permeable gravel and sand, under the ground-
water table. A pumping test in the hydrology borehole confirmed that
the communication between this aquifer and water in river Vltava is
probable. For that reason the possibility of lowering the groundwater
table to a safe level under the level of the gallery was not an option.
The mining designer suspended the next excavation and the project
owner was forced to solve the new situation. 
Excavation options for elimination of risks 

The project owner, in collaboration with the contractor, developed
several variants on securing the excavation of the gallery eliminating
the originating risks, in particular the three possible methods presen-
ted below: 

března 2015 do dubna 2016, přitom byla ražba přerušena z důvo-
du dále uvedených komplikací od června 2015 do září 2015. Štola
byla z důvodu nedostatku prostoru u šachty Š2 v počátku stavby
ražena úpadně z těžní šachty Š1 k šachtě Š2 ve sklonu cca 2 ‰.
Trasa štoly je přímá a navazuje na svislé šachty. Vodorovná dopra-
va rubaniny byla ruční pomocí vozu na kolejích. Svislá doprava
do přistaveného kontejneru na povrchu byla zajištěna jeřábem.
Rozpojování zemin a hornin při hloubení šachet i ražení štoly bylo
prováděno strojně minirypadlem a ruční sbíječkou bez použití
trhacích prací.

Štola i šachty byly zajištěny primárním ostěním s rámy z ocelo-
vé důlní výztuže. Za rámy se upevňovaly zátažné nebo hnané oce-
lové pažiny. V navětralých až zdravých libeňských břidlicích se
použilo příložné pažení, které bylo dostatečně zastříkané betonem
s výztužnými sítěmi. Těžní startovací i koncová šachta měly
základní čtvercový půdorys 4300/4300 mm. Štola podkovitého
tvaru je v raženém profilu široká 3080 mm, vysoká 2750 mm.
Definitivní ostění štoly a svislých šachet bylo navrženo z vodone-
propustného železobetonu a muselo být vodotěsné proti pronikání
podzemní vody. Nebyla navržena hydroizolace. Podzemní voda je
agresivní na beton.

Obr. 2 Situace štoly s vyznačením bodů geodeticky měřených na povrchu
Fig. 2 Gallery situation with points measured by surveyors on the surface
marked in it 
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GEOLOGICKÁ STAVBA

Všeobecně lze geologické poměry zájmového území charakte-
rizovat jako složité pro ražené dílo.
Skalní podklad

Předkvartérní skalní podklad, v němž bylo dílo realizováno, je
tvořen horninami ordoviku barrandienského synklinoria. Z litolo-
gického hlediska jde o libeňské souvrství náležející ke spodnímu
berounu. Zastižená monotónní facie je tvořena jílovitými břidlice-
mi se slabou prachovitou či písčitou příměsí a šupinkami slíd.
Jejich černá až černošedá barva je způsobena nedokonalým pro-
kysličením při dně sedimentační pánve. Vrstevnatost byla zazna-
menána laminovaná (mocnost vrstev 2–20 mm), tence deskovitá
(20–60 mm) a deskovitá (60–200 mm). Pro ordovické i starší sedi-
menty v oblasti Prahy, včetně sedimentů libeňského souvrství, je
obvyklé přípovrchové zvětrání, které se zejména projevuje nižší
až výrazně nižší pevností horniny a povlaky limonitu na diskonti-
nuitách. S rostoucí hloubkou se stupeň zvětrání snižuje.
Pokryvné útvary

Na skalním podloží ležící pokryvné útvary jsou tvořené teraso-
vými fluviálními sedimenty údolní vltavské terasy. Jde o poměrně
mocnou vrstvu, kterou převážně tvoří písek špatně zrněný S2 SP
a písek dobře zrněný S1 SW a může obsahovat i polohy písku
s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F. Ve spodní části terasy podle
dodatečného průzkumu převažuje štěrk písčitý, ulehlý, třídy G1
GW, G2 GP a G3 G-F s velmi vysokou propustností pro vodu.
Mocnost sedimentů se pohybuje v rozmezí 4 až 14 m.

Navážky uložené nad terasovými sedimenty jsou převážně tvo-
řeny překopanými zeminami a stavebním rumem. 

KOMPLIKACE PŘI RAŽBĚ

Původní návrh předpokládal ražbu štoly ze dvou svislých šachet
hlubokých přibližně 10 m. 

Bezproblémové vyhloubení startovací šachty Š1 i ražba prvních
metrů štoly směrem k šachtě Š2 nenaznačovaly pozdější kompli-
kace, které prakticky znemožnily bezpečné pokračování ražby
v původně navrženém řešení. V rámci geotechnického monitorin-
gu byly s postupem ražby prováděny projektem předepsané hori-
zontální jádrové předvrty (obr. 3). Druhým předvrtem byly zasti-
ženy výrazně zvodnělé terasové sedimenty, což bylo provázeno
neustávajícími vysokými přítoky z vrtu (z vrtu DN 76 mm vyté-
kalo 10 l/s). Dalšími průzkumnými vrty – šikmo nahoru z čelby
a svislým u šachty Š2 – byl upřesněn průběh rozhraní mezi břidli-
cemi a štěrkopísky terasy a úroveň hladiny podzemní vody. Ražba
štoly by toto rozhraní zastihla už ve staničení 30 m a dále by
pokračovala v prostředí silně propustných štěrků a písků pod hla-
dinou podzemní vody. Čerpací zkouška v hydrovrtu potvrdila
pravděpodobnou komunikaci této zvodně s vodou v řece Vltavě.
Nepřipadala tedy v úvahu možnost snížení úrovně hladiny pod-
zemní vody na bezpečnou výšku pod úroveň štoly, báňský projek-
tant další ražbu zastavil a investor byl nucen vzniklou situaci řešit.
Varianty ražby pro eliminaci rizik

Investor, ve spolupráci se zhotovitelem, vypracoval několik
variant zabezpečení ražby štoly s eliminací vzniklých rizik a to
zejména níže uvedené tři možné způsoby:
Zabezpečení tryskovou injektáží (TI)

Zabezpečení tryskovou injektáží bylo uvažováno ve dvou pod-
variantách. První možnost byla horizontální TI ze štoly a ze šach-
ty Š2 včetně několika místních zainjektování čelby (přepážky).

Druhá možnost byla vertikální TI z povrchu, tato varianta se ale
ani nerozpracovala z důvodu velkého množství inženýrských sítí
pod povrchem a komplikací při omezení dopravy.
Zainjektování celého (resp. zvětšeného) průřezu výrubu

V této variantě by bylo nutno zainjektovat (zpevnit) horninu
v celém (resp. zvětšeném) průřezu výrubu štoly vhodným médi-
em, odzkoušeným materiálem, který by stmelil štěrkopísek a sou-
časně zabránil přítokům vody.

Stabilisation by jet grouting (JG) 
Stabilisation by jet grouting was taken into consideration in two

sub-variants. The first option lied in horizontal JG carried out from
the gallery and from shaft Š2, including several local injection of
grout into the excavation face (a partition).

The other option lied in vertical JG from the terrain surface. But
this sub-variant was not further developed with respect to the large
number of utility networks under the surface a complications during
traffic restrictions. 
Injecting grout into the whole (respectively enlarged) 
excavation profile 

In this variant it was necessary to inject grout (to reinforce) into the
ground within the whole (respectively enlarged) profile of the galle-
ry excavation using a suitable medium, a tried out material which
would cement the gravel-sand and at the same time prevent water
inflows. 
Changing the vertical alignment of the excavation of the
remaining part of the gallery to run through stable ground 

This change would mean sinking an 8.5m deep shaft ahead of the
excavation face from the so far excavated gallery (working name
“staple shaft”) and continue to excavate the gallery at that level (“the
lower gallery”) to shaft Š2 safely under the level of the interface bet-
ween gravel-sand and shale, with the whole profile excavated
through the bedrock. The design for shaft Š2 with the new level of
the gallery bottom would be also changed adequately. 

(In the mining terminology, the staple shaft means a shaft vertical-
ly interconnecting mine levels of an underground mine and not
having its mouth on the surface.) 

This variant (see Fig. 4) was chosen by the project owner for reali-
sation with respect to the cost lowest of all above-mentioned options. 
Continuation of excavation 

The engineering-geological conditions greatly complicated even
the excavation of the “lower gallery” through the environment formed

Obr. 3 Vrtné jádro horizontálního předvrtu J2, silně porušená ordovická břid-
lice přechází do hrubozrnných písčitých štěrků
Fig. 3 Borehole core from the horizontal borehole J2 carried out ahead of
excavation face; heavily disturbed Ordovician shale passes to coarse-grained
sandy gravel 

přechod silně zvětralé břidlice do písčitých štěrků 
transition of heavily weathered shale to sandy gravel 

začátek porušené zóny
beginning of disturbed zone
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Změna výškového vedení ražby zbývající části štoly 
ve stabilní hornině

Tato změna by znamenala z dosud vyražené štoly před čelbou
vyhloubit svislou šachtu hlubokou 8,5 m (do nižšího patra) s pra-
covním názvem „šibík“ a v této úrovni pokračovat se štolou („spod-
ní štola“) do šachty Š2 bezpečně pod úrovní rozhraní štěrkopísků
a břidlice, tedy celým profilem ve skalním podloží. Adekvátně by se
změnil i návrh šachty Š2 s dnem v nové úrovni počvy štoly. 

(V hornické terminologii se šibíkem rozumí šachta, která verti-
kálně propojuje důlní patra hlubinného dolu a nemá vyústění na
povrch.)

Tato varianta (obr. 4) byla investorem vybraná k realizaci vzhle-
dem k nejnižší ceně ze všech výše uvedených návrhů. 
Pokračování ražby

Inženýrskogeologické podmínky silně komplikovaly i ražbu
„spodní štoly“ v prostředí skalních hornin (obr. 5). Ražba byla do
staničení 21,5 m realizována z šibíku směrem k Š2, kde byla kom-
plikována strmým úklonem vrstev směrem do výrubu a značnými
přítoky podzemní vody (i více než 50 l/s). Ordovické břidlice jsou
obvykle považovány za velmi málo propustné s pouze puklinovou
propustností a jen omezeně komunikující s případnou zvodní
v nadložních útvarech, jak ukazují zkušenosti z jiných podzem-
ních děl v obdobných geologických poměrech. Abnormální příto-
ky vody do podzemního díla byly pravděpodobně způsobeny
kombinací několika faktorů. Větší část ražby byla prováděna
v místě pod přehloubeným korytem Vltavy. Řeka pravděpodobně
erodovala méně odolné zvětralé partie při povrchu břidlic. Ty jsou
tvořeny jílovitou zeminou s velmi malou propustností obvykle
znesnadňující komunikaci mezi puklinovou zvodní v břidlicích
a případnou zvodní v jejich nadloží. Strmě ukloněné vrstvy břid-
lic umožnily přítoky vody po těchto převažujících a průběžných
diskontinuitách a způsobovaly nestabilitu díla, kdy hrozilo vyjíž-
dění bloků hornin do vytěženého prostoru.

Velké přítoky vody rovněž zkomplikovaly hloubení šachty Š2
(obr. 6). Hladina podzemní vody byla zastižena v terasových pís-
cích a štěrcích v hloubce necelých 7 m, další hloubení bylo možné
až po původně neplánované realizaci tryskových injektáží kolem
obvodu šachty. Po dohloubení do břidlic skalního podloží (zde hra-
nice v hloubce 12 m, obr. 7) a pod patu tryskových injektáží došlo
k vyjetí bloku horniny po strmě ukloněných vrstvách z prostoru
pod a za sloupy tryskové injektáže s následným průvalem vody do
šachty a jejím rychlým nastoupáním o několik metrů na úroveň
hladiny podzemní vody. Odhadovaná velikost přítoku přesáhla 100
l/s. Při následném nepřetržitém čerpání tohoto i většího množství
vody se po několika dnech podařilo snížit hladinu podzemní vody
v okolních vrtech pouze o 1,8 m a vzniklá kaverna musela být

by rock (see Fig. 5). Up to the chainage 21.5m, 
the excavation was carried out from the staple
shaft in the direction of shaft Š2, where it was
complicated by a steep dip of the layers toward
the excavated space and large groundwater
inflows (rates even exceeding 50L/s). The
Ordovician shale is usually considered to be very
little permeable, only with fissure permeability
and communicating with a contingent aquifer in
the overlying formations only in a limited way, as
the experience from other underground excavati-
on through similar geologic conditions shows.
The abnormal groundwater inflows to the underg-
round excavation were probably caused by a com-
bination of several factors. The majority of the
excavation was carried out under the over-deepe-
ned Vltava bed. The river probably eroded the less
resistant weathered parts at the surface of the
shale layer. They are formed by clayey soil with
very low permeability, which usually makes the

communication between a fissure aquifer in shale and a contingent
difficult aquifer in its cover difficult. The steeply dipping shale layers
allowed for groundwater inflows along the prevailing and persistent
discontinuities and caused the instability of the excavation, where the
sliding of rock blocks into the excavated space posed a threat. 

The large groundwater inflows in addition complicated the sinking
of shaft Š2 (see Fig. 6). The water table was encountered in terrace
sand and gravel at the depth of nearly 7m. The shaft sinking work
could continue only after the originally unplanned realisation of jet
grouting around the shaft circumference. When the excavation rea-
ched the shale bedrock (in that location at the depth of 12m, see Fig.
7) and the level under the bottom of the jet grouting, a block of rock
slipped from the space under and behind the jet grouted columns
along the steeply dipping layers. Inrush of water into the shaft follo-
wed and the water surface level rapidly rose several meters, up to the
water table level. The estimated inflow rate exceeded 100L/s. During
several days of the subsequent continuous pumping of this and even
greater amount of water, the water table level in adjacent boreholes
was lowered only by 1.8m and the reconnaissance of the originated
cavern and its filling had to be carried out by divers. Additional che-
mical grouting into the space under the jet grouted columns had to be
carried out before the final level of the shaft bottom was reached. 

The remaining section of the lower gallery was driven from
shaft Š2. 

Obr. 5 Ražba spodní štoly
Fig. 5 Excavation of the lower gallery

Obr. 4 Schéma nového řešení ražby štoly
Fig. 4 Chart of the new solution to the gallery excavation 

původní niveleta štoly 
original vertical alignment of gallery

hladina podzemní vody ground water level

ordovik/kvartér – skutečnost Ordovician/Quaternary period – reality
ordovik/kvartér – předpoklad průzkumu   Ordovician/Quaternary period – survey assumption

nová úroveň – spodní štola
new level – lower gallery

šibík 
staple
shaft

0,0 m 10,0 m 20,0 m 30,0 m 40,0 m 50,0 m 60,0 m

Š1
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rekognoskována a tamponována potápěči. Před dohloubením šach-
ty na konečnou úroveň bylo nutno prostor pod tryskovými injektá-
žemi doinjektovat chemickou injektáží.

Zbývající úsek spodní štoly byl ražen od šachty Š2.

VLIV RAŽBY NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci geotechnického monitoringu byl mimo jiné zjišťován
vliv ražby na okolní prostředí s důrazem na nivelační měření pokle-
sů kolejnic tramvajových tratí, povrchu terénu a blízkého objektu
Partyzánská 218/5. Náklony sloupů trakčního vedení tramvajových
tratí byly sledovány trigonometricky. Přes všechny výše uvedené
problémy při ražbě lze výsledky těchto měření označit za příznivé.
Poklesy nedosáhly předpokládaných hodnot a zpravidla se pohybo-
valy do 4 mm s maximem 5 mm. Nebyly zjištěny žádné poklesy
objektu Partyzánská 218/5 a náklony sloupů trakčního vedení se
pohybovaly pod úrovní přesnosti trigonometrického měření. 

ZÁVĚR

Původní řešení štoly vycházelo ze zkušeností z ražby obdobných děl
v Praze, kdy zpravidla bylo možné hladinu podzemní vody účinně sní-
žit, protože voda se nacházela v ohraničeném kolektoru. Za těchto pod-
mínek by i v popsaném případě byla ražba bezpečně proveditelná.
Zaznamenané výrazné přítoky podzemní vody z terasových sedimen-
tů byly však natolik velké, že bylo nutné zvolit bezpečné technické
řešení, které by eliminovalo rizika v hustě obydlené oblasti.

Geotechnický monitoring výrazně přispěl k řešení problematic-
ké situace ražby. Byl zvolen modifikovaný postup ražby, který
uvažoval se změnou výškového vedení ve střední části štoly, jeho
snížením až do skalního podloží. Je nutné poznamenat, že
i v tomto prostředí skalního podloží nebyla následující ražba
lehká, neboť ji ztěžovaly silné přítoky podzemní vody z průběž-
ných otevřených puklin horninového masivu, které následně způ-
sobovaly vyjíždění bloků hornin do vytěženého prostoru.
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EXCAVATION INFLUENCE ON SURROUNDING 
ENVIRONMENT 

Among other things, the geotechnical monitoring examined the
influence of excavation on the surrounding environment, with stress
placed on surveying the subsidence of tramway track rails, the terra-
in surface and the near building No. 218/5 in Partyzánská street. The
tilt of tramway overhead catenary posts was monitored trigonometri-
cally. Despite all of the above-mentioned problems encountered
during the excavation, the results of the measurements can be consi-
dered as favourable. Settlement values did not reach the expected
levels and usually fluctuated up to 4mm, with the maximum of 5mm.
No settlement of building No. 218/5 in Partyzánská street was detec-
ted and the tilt of overhead catenary posts stayed under the level of
trigonometric measurement accuracy. 

CONCLUSION

The original solution to the gallery excavation was based on the
experience from the excavation of similar workings in Prague, where
it was usually possible to lower the water table effectively because
water was located in a bounded aquifer. Under these conditions, the
excavation could have been safely carried out even in the case descri-
bed above. However, the significant inflows of groundwater from ter-
race sediments were so large that it was necessary to choose a safe
technical solution, which would eliminate risks in the densely develo-
ped area. 

Geotechnical monitoring significantly contributed to the solution to
the problematic excavation situation. A modified excavation procedu-
re was selected, assuming a change in the vertical alignment in the
middle part of the gallery, lowering it down into the bedrock. It is
necessary to note that even in this environment the following excava-
tion was not easy because it was made difficult by strong groundwater
inflows from persistent open fissures in the ground massif, which sub-
sequently caused slipping of ground blocks into the excavated space. 
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Obr. 7 Přechod ze štěrků na bázi terasových sedimentů do zdravých břidlic 
v šachtě Š2
Fig. 7 Transition from gravel at the base of terrace sediments to fresh shale
in shaft Š2 

Obr. 6 Silné přítoky do šachty Š2
Fig. 6 Strong inflows into shaft Š2 




