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1. HISTORIC DEVELOPMENT OF THE RADLICKÝ BROOK

The Radlický Brook formerly collected water from the whole 

Radlice valley, from the district of Jinonice up to the Vltava River, 

at the length of ca 3.3km. It was gradually culverted along with 

the proceeding development of the area. It can be seen on a map 

from 1889 (see Fig. 1) that only a short section before the Smíchov 

Railway Station, between Pod Brentovou and Křížová streets, was 

culverted. 

The brook and infl ows to the book were practically terminated 

during the course of the construction of Radlická metro station, 

when the upstream section was cancelled and the brook was 

reconnected to a combined storm and foul water sewer. Thus the 

brook practically became only a sewer without permanent fl ow, 

offi cially for precipitation and water from a storm overfl ow on the 

combined sewer fl owing to it and, unoffi cially, foul water from some 

adjacent buildings along the culverted section. 

The open stream bed between Křížová Street and the Smíchov 

railway station was backfi lled during the course of the construction 

of the Prague’s ring road within the framework of the Zlíchov – 

Radlická construction lot (1996–1998). Only two short open bed 

sections in courtyards of residential blocks remained in the area. 

At that time, the brook section under the Smíchov Railway Station 

was also reconstructed by inserting DN 1600 HOBAS tubes into the 

original brick-lined profi les. 

The existence of the Radlický Brook was offi cially terminated by 

the Decision of the Department of Environmental Protection of the 

Prague City Hall dated 7th November 2016, where it is stated: „… 

surface water fl ows existing on the valley line running approximately 

along Radlická Street, which are historically denoted as the 

“Radlický Brook”, from the beginning of the culverted section in 

the area located ca 100m west of the CSOB Radlická bank building 

1. HISTORICKÝ VÝVOJ RADLICKÉHO POTOKA

Radlický potok dříve odváděl vody z celého Radlického údolí od 

Jinonic až k Vltavě v délce cca 3,3 km. S rozvojem zástavby v území 

docházelo k jeho postupnému zatrubňování. Na mapě z roku 1889 

(obr. 1) je vidět, že zatrubněn byl pouze krátký úsek před Smíchovs-
kým nádražím v úseku mezi ulicemi Pod Brentovou – Křížová. 

K praktické likvidaci potoka a přítoku do něj došlo při výstavbě 

stanice metra Radlická, kdy byl úsek potoka výše proti toku zru-

šen a potok přepojen do jednotné kanalizace. Z potoka se tak stala 

prakticky jen kanalizační stoka bez stálého průtoku, do které byly 

ofi ciálně odváděny srážkové vody a vody z oddělovače na jednotné 

kanalizaci a neofi ciálně splaškové vody z některých přilehlých ob-

jektů podél zatrubněného úseku. 

Při výstavbě Městského okruhu v Praze došlo v rámci stavby Zlí-
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ABSTRAKT
Radlický potok prošel klasickým historickým vývojem vodního toku v intenzivní městské zástavbě. V současné době vede převážně za-

trubněné koryto přes soukromé pozemky a pod obytnými objekty v několika profi lech od DN 1200 až po 1550/2500. Do potoka jsou v tomto 
úseku zaústěny nejen srážkové vody, ale také splaškové vody. Ve výhledu je kapacita některých zatrubněných úseku nedostatečná. V článku 
je popsán návrh přeložky potoka, včetně zvažovaných variant technického řešení a zásadního vlivu výsledků inženýrskogeologického prů-
zkumu na defi nitivní výškový návrh přeložky potoka. Výstavba přeložky je v celé délce navržena činností prováděnou hornickým způsobem. 
Investorem přeložky je Pražská vodohospodářská společnost a.s. a provozovatelem budou Pražské vodovody a kanalizace a.s.

ABSTRACT
The Radlický Brook passed a classical historic development of a watercourse in a dense urban development. Currently the predominantly 

culverted brook bed runs across private plots of land and under residential buildings, through several profi les ranging from DN 1200 up to 
1550/2500. The brook in this section collects not only rainwater, but also foul water. In the outlook, the capacity of some culverted sections 
will be insuffi cient. The paper describes the design proposal for a diversion of the brook, including variants of the technical solution and 
the fundamental infl uence of the results of the engineering geological survey on the fi nal design for the vertical alignment of the brook. 
The entire length of the diversion is designed to be carried out in a mining-like way. Pražská Vodohospodářská Společnost a.s. (Prague 
water management company) is the client for the construction project, whilst Pražské Vodovody a Kanalizace a.s. (Prague water supply 
and sewerage company) will operate the system.

Obr. 1 Výřez z mapy Prahy z roku 1889 (trasa potoka je podbarvena modře)
Fig. 1 Cutout from Prague map from 1889 (the brook route is tinged blue)



29

29. ročník - č. 1/2020

... up to the outfall into the Vltava River at the northern edge of the 

Císařská Louka Island do not form a watercourse.” It means that the 

brook became a storm sewer, keeping only the original Radlický 

Brook name. 

Several brick-lined profi les ranging from 1500/1100mm up to 

1550/2500mm (see Fig. 2) were used during the course of the process 

of gradual culverting of the brook. The profi le of the 82.5m long 

western end section at Pechlátova Street is equal to 2000/1770mm; 

the following newer DN1400mm profi le subsequently passes into 

DN1200mm. 

After 2005, the construction of a new culverted section took place, 

leading from the park at Pechlátova Street (where the historically 

culverted brook ended at that time) up to the western side of the 

CSOB Bank building in U Kostela Street. 

The diversion of the Radlický Brook being currently designed will 

replace the historically realised culverted sections, running mostly 

under private plots of land, by a new sewer. Thus the construction 

of new culverts in the section from the Smíchov Railway Station up 

to the park at Pechlátova Street will be completed (in the remaining 

territory of the district of Radlice).

2. FEASIBILITY STUDY ON RADLICKÝ BROOK DIVERSION 

The decision on the necessity of diverting the Radlický Brook 

was made after 2000. The reason was the fact that, in the outlook, 

the capacity of the existing culverted stream was small and it was 

not possible to increase it on the existing route. The diversion is, 

in addition, the project is a condition for the Radlice Radial Road 

chov – Radlická (1996–1998) ke zrušení otevřeného koryta mezi 

ulicí Křížovou a Smíchovským nádražím. Na území tak zůstaly 

pouze dva krátké otevřené úseky ve vnitroblocích obytných objek-

tů. V té době došlo také k rekonstrukci úseku potoka pod Smíchov-

ským nádražím, a to vložením potrubí HOBAS DN 1600 do původ-

ních zděných profi lů.

Ofi ciálně byla existence Radlického potoka ukončena Rozhod-

nutím odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 

z 7. 11. 2016, ve kterém se uvádí: „… povrchové vody vyskytující 

se v údolnici v trase přibližně podél ulice Radlická, které jsou his-

toricky označovány jako „Radlický potok“ od počátku zatrubnění 

v oblasti cca 100 m západně od budovy ČSOB Radlická … po vy-

ústění do vodního toku Vltava v úrovni severního okraje ostrova 

Císařská louka nejsou vodním tokem.“ Z potoka se tak stala dešťová 

kanalizace, které zůstal pouze původní název – Radlický potok.

Při postupném zatrubňování potoka bylo použito několik zděných 

profi lů od 1500/1100 po 1550/2500 (obr. 2). Západní konec od par-

ku v ul. Pechlátové v délce cca 82,5 m je v profi lu 2000/1770 a ná-

sleduje novější profi l DN 1200. Od ul. Pechlátové západním smě-

rem je nový profi l DN 1400, který následně přechází na DN 1200.

Po roce 2005 došlo k výstavbě nového zatrubnění od parku 

v ul. Pechlátové (kde byl tehdy konec historického zatrubnění poto-

ka), až na západní stranu banky ČSOB v ul. U Kostela. 

Nyní navrhovaná přeložka Radlického potoka nahradí historicky 

realizovaná zatrubnění, která jsou převážně vedena pod soukromými 

pozemky, novou kanalizací. Dokončí se tak výstavba nového zatrubnění 

Obr. 2 Fotografi e příčných zděných profi lů potoka, a) cihlové zdivo – 1100/1500, b) cihlové zdivo – 1800/2000, c) cihlové zdivo – 1500/2500, d) cihlové zdivo – 
1550/2500
Fig. 2 Photography of brick-lined cross-sections through the brook, a) brick masonry – 1100/1500, b) brick masonry – 1800/2000, c) brick masonry – 1500/2500, 
d) brick masonry – 1550/2500

a)

c)

b)

d)
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to be put into operation because the Radlický Brook will be used 

for collecting water from the Radlice Radial Road. The other reason 

lies in the route alignment running under private plots of land and 

buildings. 

The feasibility study on the Radlický Brook diversion was 

conducted in 2006. Its task was to determine along which streets the 

diversion was to lead and at which depth under the terrain surface 

was to be placed. There are practically two routes along public 

roads available in the area; one is north of the existing route, along 

Radlická Street, the other one is south of the route, running along 

several linking streets. The variant running south of the existing route 

turned out to be the only technically viable one. In all of the above-

mentioned streets there are large numbers of utility networks and 

multi-storey buildings mostly along the streets. In the beginning, 

4 limiting variants of the vertical alignment were conducted 

(variants I÷IV). After discussing them, three variants (A÷C) were 

subsequently proposed.

Variant “A” was drawn up as a deep one, maintaining the prescribed 

fl ow rates; stress was put on induced relocations of utility networks 

to be as few as possible. A combination of traditional tunnelling and 

driving tunnels using a mechanised shield was taken into account 

for the construction. Variant “B” verifi ed the possibility of carrying 

the diversion out in open trenches, even with the fl ow rate of 8m/s 

permitted for the sewer. This variant required the largest amount of 

utility network relocations. Variant “C” combined advantages of 

the two preceding variants and its task was to minimise the induced 

relocations of sewage lines. Even this variant took a mechanised 

shield into account.

The engineering geological survey proceeding from archive 

materials was drafted within the framework of the feasibility study. 

In general, the geological conditions were characterised as 

relatively complicated. The bedrock is formed by sedimentary rock 

types present in the Barrandian geosyncline – the Letná Formation. 

In this location, this formation has the character of silty and sandy 

shales with 5–10cm thick interlayers of siliceous sandstone up to 

quartzite. They can be characterised according to the degree of 

weathering as decomposed, weathered, slightly weathered and fresh. 

The superfi cial deposits on the bedrock are formed by made-ground, 

deluvial and deluvio-fl uvial sediments. The made-ground is mainly 

formed by rubble, ash, cinder and further on by once excavated 

and moved soil and rock from the bedrock. Deluvial sediments 

predominate among the Quaternary sediments in the area of 

operations. The thickness fl uctuates from 2.0 to 10.0m. The deluvial 

sediments originated along the Radlický Brook (today already 

culverted). They belong among the youngest sediments. Sandy clay 

and sandy loam, locally with organic admixture, shards of bricks, 

with muddy interlayers and with variable content of gravels (quartz 

boulders, fragments of cretaceous marl and weathered shale up to 

the size of 5cm) predominate. Thickness of the layers ranges from 

0.40m to 6.0m. 

The superfi cial deposits in which the open trench excavation would 

be carried out were characterised as squeezing ground inducing 

omnidirectional pressures causing deformations and origination of 

pressure on excavation bracing. 

It followed from the hydrological conditions that ground water in 

the area of operations can be generally categorised as two types: 

• groundwater in an environment featuring fi ssure permeability in 

the bedrock rock;

• groundwater in an environment featuring interstitial permeability 

in Quaternary sediments. 

The water table bound to the bedrock with the yield of ca 

0.03÷0.8L.s-1 which was determined in abstraction boreholes was 

assumed to be at the depth of 8–12m. With respect to the low 

v úseku od Smíchovského nádraží až do parku v ul. Pechlátové (na 

zbylém území Radlic).

2.  STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘELOŽKY RADLICKÉHO 
POTOKA

Po roce 2000 bylo rozhodnuto o nutnosti přeložky Radlického po-

toka. Důvodem byla malá výhledová kapacita stávajícího zatrubnění 

a nemožnost jejího zkapacitnění ve stávající trase. Přeložka je také 

prakticky podmiňující stavbou pro zprovoznění Radlické radiály, pro-

tože pro odvod vod z Radlické radiály bude využit Radlický potok. 

Druhým důvodem je vedení trasy pod soukromými pozemky a bu-

dovami.

V roce 2006 byla zpracována studie proveditelnosti přeložky Rad-

lického potoka. Měla za úkol určit, kterými ulicemi přeložku vést 

a v jaké výškové úrovni pod terénem. V území jsou prakticky k dis-

pozici dvě trasy po veřejných komunikacích, jedna severně ulicí Rad-

lickou a druhá jižně několika navazujícími ulicemi. Technicky se uká-

zala realizovatelná pouze varianta jižně od stávající trasy. Ve všech 

uvedených ulicích vede velké množství stávajících inženýrských sítí, 

podél ulic je vesměs zástavba bytovými několikapodlažními domy. 

Byly zpracovány nejprve čtyři limitní varianty výškového vedení (va-

rianty I.÷IV.). Po jejich projednání byly následně navrženy tři vari-

anty (A÷C).

Varianta „A“ byla koncipovaná jako hluboká, s dodržením přede-

psaných rychlostí a důraz byl kladen na co nejmenší vyvolané přelož-

ky sítí. Při výstavbě se počítalo s kombinací klasické ražby a ražby 

mikrotunelováním. Varianta „B“ prověřila možnost vedení přeložky 

v otevřených výkopech, a to i s povolením rychlostí ve stoce kolem 

8 m/s. Tato varianta vyžadovala největší množství přeložek stávají-

cích sítí. Varianta „C“ kombinovala výhody obou předcházejících 

variant a měla minimalizovat vynucené přeložky kanalizací. I v ní se 

počítalo s využitím výstavby pomocí mikrotunelování.

V rámci studie proveditelnosti byl zpracován inženýrskogeologic-

ký průzkum, který vycházel z archivních materiálů. 

Všeobecně byly geologické poměry zájmového území charakteri-

zovány jako poměrně složité. Skalní podloží tvoří ordovické sedimen-

tární horniny v letenském souvrství, které je z regionálního hlediska 

součástí Barrandienu. Toto souvrství má zde charakter prachovitých 

a písčitých břidlic s polohami a vložkami křemitých pískovců až kře-

menců o mocnosti 5–10 cm. Podle stupně zvětrání je lze charakte-

rizovat jako rozložené, zcela zvětralé, zvětralé, navětralé a zdravé. 

Na skalním podloží ležící pokryvné útvary jsou tvořené navážkami, 

deluviálními a deluviofl uviálními sedimenty. Navážky jsou převážně 

tvořeny stavebním rumem, popelem a škvárou a dále překopanými 

a přemístěnými zeminami a horninami skalního podkladu. Deluvi-

ální sedimenty jsou převládajícím kvartérním sedimentem v zájmo-

vém území. Mocnost kolísá od 2,0 až do 10,0 m. Deluviofl uviální 

sedimenty vznikaly podél Radlického potoka (dnes již zatrubněného) 

a patří k nejmladším sedimentům. Převládá jíl písčitý a hlína písčitá, 

místy s organickou příměsí, se střípky cihel, s bahnitými polohami 

a s proměnlivým obsahem štěrků (valouny křemene, úlomky opuk 

a zvětralých břidlic do velikosti 5 cm). Jejich mocnost se pohybuje 

od 0,40 m do 6,0 m.

Pokryvné útvary, ve kterých by byl prováděn otevřený výkop, byly 

charakterizovány jako horniny tlačivé s všestrannými tlaky, které jsou 

příčinou deformací, a tím vzniku tlaku na pažení výkopu.

Z vyhodnocení hydrologických poměrů vyplynulo, že generelně 

lze podzemní vodu v zájmovém území řadit ke dvěma typům: 

• podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horni-

nách skalního podloží;

• podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností v kvartér-

ních sedimentech.
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Hladina podzemní vody, vázaná na skalní podloží, byla předpo-

kládaná v hloubce 8–12 m s vydatností cca 0,03÷0,8 l.s-1 zjištěnou 

v hydrogeologických průzkumných vrtech. Vzhledem k malé pro-

pustnosti ordovických břidlic dochází k rychlému poklesu přítoku 

těchto podzemních vod.

Podzemní vody s průlinovou propustností, vázané na deluviální 

a deluviofl uviální sedimenty, mají vydatnost mnohem větší. Na tra-

se stoky byly vytipovány úseky km 0,06–0,16, 0,79–0,87 a 0,98 do 

konce trasy, kdy by výstavba výkopem byla ovlivněna přítoky pod-

zemních vod ze dna i stěn výkopu 2÷3 i více litrů za sekundu. Při 

zvýšeném čerpání by mohlo dojít k ovlivnění stávajícího režimu pod-

zemních vod, tzn. k lokálnímu a dočasnému snížení hladiny podél 

kanalizace, a tím k možnému sedání přilehlých obytných objektů.

Jednotlivé varianty byly porovnány jak z hlediska investiční ná-

ročnosti, tak byl porovnán vliv výstavby na dopravu v území (vliv 

omezení dopravy při stavbě), vlivy výstavby na okolní objekty a další 

podzemní inženýrské sítě a množství vyvolaných přeložek inženýr-

ských sítí. Z tohoto porovnání vyšla jako nejvhodnější varianta A, 

která je vedena celá hluboko pod terénem. V této variantě byl navržen 

profi l DN 1400 v délce 1009 m. Zábory komunikací budou omezeny 

jen na těžní šachty s potřebným zázemím a negativní dopady na okol-

ní objekty a podzemní inženýrské sítě by měly být minimální (obr. 3).

3.  PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ 
A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Pro potřeby projektu DSP byl zpracován podrobný inženýrskogeo-

logický a geotechnický průzkum fi rmou INSET s.r.o. ve spolupráci 

s pracovníky PUDIS a.s., který navázal na předběžný inženýrsko geo-

logický průzkum. V rámci tohoto průzkumu byly provedeny práce 

popsané dále.

Vrtné práce – vrty byly provedeny jednoduchými jádrovými 

korunkami osazovanými roubíky v řezných průměrech 220 mm, 

195 mm, 175 mm a 137 mm, a to až do konečné hloubky, příp. 

s ohledem na vrtatelnost horniny pouze do hloubky naražení re-

lativně pevných podložních hornin. Zde byla použita dvojitá já-

drovnice. V případech nízké stability stěny vrtů (hroucení stěn 

vrtů v navážkách a v nezpevněných horninách) byla použita tech-

nologie pažení ochrannou zavrtávanou kolonou pažnic průměru 

216 mm se současným předvrtáváním v průměru 175 mm. Pro 

permeability of Ordovician shales, the groundwater infl ow rate 

rapidly decreases. 

The yield of groundwater from deluvial sediments and deluvio-

fl uvial sediments, featuring interstitial permeability, is much higher. 

Sections where the open trench excavation would be affected by 

groundwater infl ows from the trench bottom and walls of 2÷3 or 

more litres per second were tipped along the sewer route at chainage 

km 0.06–0.16, 0.79–0.87 and in the section from km 0.98 up to the 

end of the route. In a case of increased pumping the existing regime 

of ground water could be affected and the water table along the sewer 

could be locally lowered, therefore the adjacent residential buildings 

could settle. 

Individual variants were compared not only in terms of investment 

demands, but also in terms of the impact on traffi c in the area (the 

infl uence of traffi c restriction during the construction), impacts of 

the construction on adjacent buildings and other underground utility 

networks and the amount of induced relocations of utility networks. 

Variant “A” leading deep under the terrain surface resulted from 

this comparison as the best one. A 1009m long sewer section with 

the DN1400mm profi le was proposed in this variant. Acquisition 

of roads will be restricted only to the hoisting shafts with the 

hinterland necessary. Negative impacts on surrounding buildings 

and underground utility networks should be minimised (see Fig. 3). 

3.  DETAILED ENGINEERING GEOLOGICAL SURVEY 
AND GEOTECHNICAL INVESTIGATION 

The detailed engineering geological survey and geotechnical 

investigation for the needs of the fi nal design was prepared by 

INSET s.r.o. in collaboration with employees of PUDIS a.s. It was 

a follow-up to the preliminary engineering geological survey. The 

following work operations were carried out within the framework of 

this survey and investigation: 

The boreholes were carried out using simple ballistic core bits 

220mm, 195mm, 175mm and 137mm in diameter, boring up to the 

fi nal depth or, with respect to the rock boreability, only to the depth 

at which relatively strong underlying rock was encountered. In the 

cases of low stability of borehole walls (collapsing of boreholes 

through made-ground and unconsolidated ground), the technique of 

casing with a protective column of casing pipes 216mm in diameter 

Obr. 3 Zákres navržené trasy přeložky Radlického potoka a stávajícího potoka ze studie
Fig. 3 Plotting of the proposed route of the Radlický Brook diversion and the existing brook from the study 

přeložka Radlického potoka DN 1400 – 1009 m

Radlický Brook diversion DN1400 – 1009m

stávající Radlický potok

existing Radlický Brook
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inserted into the borehole along with drilling and concurrent pre-

drilling for the diameter of 175mm was applied. Small-profi le core 

runs about 1.0m long were realised in selected boreholes (row “PJ”) 

for the needs of pressuremeter measurements. Twelve boreholes at 

the total length of 167 metres were carried out in total. 

Geophysiocal survey – it was focused on assessing the route of 

the planned trunk sewer on the basis of the distribution of seismic 

velocities provided using the data of the gravity survey and survey 

and a ground penetrating radar. The advantage of geophysical 

methods applied to the survey lies in a relatively dense steps of the 

physical parameter measurement, together with the corresponding 

reach of the depth permitting the interpolation of the data monitored 

in the longitudinal section through the ground and rock environment 

between individual probing points and developing a continuous 

image of the environment being surveyed. Geophysical methods of 

shallow seismic refraction survey, microgravity survey and ground 

penetrating radar survey were applied. An example of an output of 

the seismic survey is presented in Fig. 4. 

Tab. 1 Přehled doporučených charakteristických parametrů zemin a hornin 
(INSET, 2018)

g
eo

te
ch

n
ic

ký
 t

yp

za
tř

íd
ěn

í d
le

 Č
S

N
 7

36
13

3

o
b

je
m

o
vá

 t
íh

a 
a)

 
γ [

kN
.m

-3
]

přetvárné 
charakte-

ristiky

smyková 
pevnost 
efektivní

tě
ži

te
ln

o
st

 d
le

 Č
S

N
 7

3 
30

50

tě
ži

te
ln

o
st

 d
le

 T
K

P
 4

m
o

d
u

l p
ře

tv
ár

n
o

st
i 

E
d

ef
 [M

P
a]

P
o

is
so

n
o

vo
 č

ís
lo

 
ν 

[1
]

so
u

d
rž

n
o

st
 

c ef
 [k

P
a]

ú
h

el
 v

n
it

řn
íh

o
 

tř
en

í Φ
ef

 [o
]

KVARTÉR – ANTROPOGÉN
navážky

An

MSY, 
CSY,
SMY, 
GMY

19,5
20,5

4
8

0,30
0,40

20
10

24
34

2-3 I

KVARTÉR – HOLOCÉN
fl uviální a deluvio-fl uviální sedimenty

Q1

F2CG, 
F4CS
F6CL, 

CI

18,5
19,5

4
11*

0,35
0,40

10
16

20
22

2-3 I

Q2
G4GM
G5GC

18,0
19,0

60
80

0,25
0,30

2
4

32
36

3 I

KVARTÉR – PLEISTOCÉN
terasový sediment maninské údolní terasy

Q3 G3G-F
18,5
19,5

90
100

0,25 0
33
38

3-4 I

Q4
S5SC

(F4CS)
18,0
19,0

5
8

0,35
6

14
24
27

3 I

PALEOZOIKUM – STŘEDNÍ ORDOVIK – BEROUN
letenské souvrství ve fl yšovém vývoji – jílovitopísčité břidlice

Ole1
zcela zvětralé W5

R6 
(MI, 
CI)

20,0
22,0

30
68*

0,35
0,45

12
20

17
23

3 I

Ole2 
silně až mírně 
zvětralé W3, W4

R5
R5-R4

22,0
24,0

100
180*

0,35
0,25

40
120

25
32

3-4 I

Ole3
navětralé až 
zdravé W2, W1

R4, R3
24,0
25,5

305*
620*

0,25
0,20

80
300

32
38

4-5 II

intenzivně tekto-
nicky porušené

TEP 
21,5
22,5

4*
11*

0,40
0,30

20
40

20
26

3 I

Table 1 Overview of recommended characteristic soil and rock parameters 
(INSET, 2018) 
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QUATERNARY – ANTROPOGENEOUS
made-ground

An

MSY, 
CSY,
SMY, 
GMY

19.5
20.5

4
8

0.30
0.40

20
10

24
34

2-3 I

QUATERNARY – HOLOCENE
fl uvial and deluvio-fl uvial sediments

Q1

F2CG. 
F4CS
F6CL, 

CI

18.5
19.5

4
11*

0.35
0.40

10
16

20
22

2-3 I

Q2
G4GM
G5GC

18.0
19.0

60
80

0.25
0.30

2
4

32
36

3 I

QUATERNARY – PLEISTOCENE
terrace sediment of Maniny valley terrace

Q3 G3G-F
18.5
19.5

90
100

0.25 0
33
38

3-4 I

Q4
S5SC

(F4CS)
18.0
19.0

5
8

0.35
6

14
24
27

3 I

PALAEOZOIC – MIDDLE ORDOVICIAN – BEROUN
Letná formation in fl ysch-type evolution – clayey-sandy shale

Ole1
completely wea-
thered W5

R6 
(MI. 
CI)

20.0
22.0

30
68*

0.35
0.45

12
20

17
23

3 I

Ole2 
heavily to slightly 
weathered W3, 
W4

R5
R5-R4

22.0
24.0

100
180*

0.35
0.25

40
120

25
32

3-4 I

Ole3
slightly weathered 
to fresh W2,W1

R4, R3
24.0
25.5

305*
620*

0.25
0.20

80
300

32
38

4-5 II

intensely tectonic-
cally faulted

TEP 
21.5
22.5

4*
11*

0.40
0.30

20
40

20
26

3 I

Obr. 4 Podélný geofyzikální profi l – deprese ve skalních horninách zastižená 
v počátku měřeného úseku v rozmezí staničení 270÷500 m 
Fig. 4 Longitudinal geological section – depression in rock encountered at the 
beginning of the measured section between chainage m 270÷500 
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potřeby presiometrických měření byly ve vybraných vrtech (řada 

„PJ“) realizovány úzkoprofi lové návrty délky cca 1,0 m. Celkem 

bylo zhotovenono 12 vrtů o celkové délce 167 m.

Geofyzikální průzkum byl zaměřen na posouzení trasy plánova-

ného sběrače na základě distribuce seismických rychlostí s pomocí 

dat z gravimetrického a georadarového průzkumu. Výhodou geofy-

zikálních metod při realizaci průzkumu je relativně hustý krok mě-

řeného fyzikálního parametru zároveň s odpovídajícím hloubkovým 

dosahem, umožňující interpolaci  sledovaných údajů v řezu zemním 

a horninovým prostředím mezi jednotlivými sondážními objekty a vy-

tvoření spojitého obrazu zkoumaného prostředí. Byly použity geofy-

zikální metody mělké refrakční seismiky, mikrogravimetrie a geora-

daru. Ukázka výstupu seismického průzkumu je uvedena na obr. 4.

The main piece of knowledge p rovided by the completed 

geophysical survey lied in the verifi cation of the course of the 

interface between Palaeozoic rock types forming the Letná formation 

(Ordovician) and superfi cial layers formed by fl uvial and deluvial 

sediments or, as the case may be, by eluvium derived from the rock. 

Two signifi cant depressions were indicated along the trunk sewer 

route at the depth of about 10m, between chainages of m 270÷500 

and 850÷1010. The presence of an elevation of rock rising up to 

the level of 1÷2m under the terrain surface was registered between 

chainage metres 660 and 850. Even tectonic faults were detected in 

the rock. Made-ground layers with lowered degree of compaction 

were determined in the superfi cial deposits. Anomalies interpreted 

as sections of inhomogeneous subsurface conditions indicating 

Obr. 5 Podélný geologický profi l se zákresem výsledků podrobného inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu
Fig. 5 Longitudinal section with results of the detailed engineering geological survey and geotechnical investigation drawn in it 

názvy šachet

names of shafts

hloubka dna potrubí

tube bottom depth

kóta dna potrubí 

tube bottom level

kóta stávajícího terénu

existing terrain level

staničení

chainage

LEGENDA LEGEND

kvartér  Quaternary

heterogenní navážky

heterogeneous made-ground

jemnozrnné uloženiny Radlického potoka

fi ne-grained deposits of Radlický Brook

fl uviální a deluviofl uviální sedimenty – holocén

fl uvial and deluvio-fl uvial sediments – Holocene

hrubozrnné zeminy 

coarse-grained soils

deluviofl uviální a deluviální sedimenty – holocén

deluvio-fl uvial and deluvial sediments– Holocene

štěrkovité zeminy

gravelly soils

fl uviální sedimenty – pleistocén

fl uvial sediments – Pleistocene

písčitojílovité zeminy

sandy-clayey soils

fl uviální sedimenty – pleistocén

fl uvial sediments – Pleistocene

zcela zvětralé jílovitopísčité břidlice

completely weathered shale

ordovik – letenské souvrství 

Ordovician – Letná Formation

předpokládané rozhraní geotypů 

assumed interface of geotypes

předpokládaný povrch 

předkvartérního podkladu 

assumed surface 

of Pre-Quaternary bed 

předpokládaná piezometrická úroveň 

hladiny podzemní vody 

assumed piezometric water 

table level

povrch terénu 

terrain surface

silně až mírně zvětralé jílovitopísčité břidlice 

heavily to moderately weathered shale

ordovik – letenské souvrství 

Ordovician – Letná Formation

navětralé až zdravé jílovitopísčité břidlice 

slightly weathered to fresh shale

ordovik – letenské souvrství 

Ordovician – Letná Formation

tektonicky porušené jílovitopísčité břidlice 

tectonically faulted Clayey-sandy shale

ordovik – letenské souvrství 

Ordovician – Letná Formation

paleozoikum Palaeozoic
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obvious changes in the ground conditions in comparison with their 

neighbourhood were delimited by the ground penetrating radar 

survey. When they were found at the depth exceeding 2÷3m, they 

were denoted as signifi cant in terms of the stability of the surface 

during the execution of the construction, fi rst of all in the mined 

sections of the diversion route. 

Hydrogeological survey – it determined the course of the 

instantaneous and standing water table levels. The survey, in addition, 

specifi ed the value of presumed groundwater infl ows. As opposed 

to the preliminary hydrogeological survey, it was determined that 

it was necessary to take larger infl ow rates of groundwater into 

consideration. Largest infl ow rates were determined for tectonically 

faulted places, where the rate of groundwater infl ow into the 

excavation can increase up to 10.8L/s. 

A petrographical analysis, determination of the content of clay 

minerals and determination of abrasiveness of rock samples were 

carried out for the possible application of microtunnelling to the 

construction of the sewer. This assessment was carried out by the 

Institute of Geonics AS CR, v.v.i. 

The basic corrosion survey – it followed from this survey that 

the ground environment, in terms of geoelectric quantities, is rated 

as very highly corrosive – corrosion degree IV. For that reason 

it was recommended for the structure being designed to apply 

basic protective measures degree No. 4 according to Technical 

Specifi cations TP 124.

The results of the detailed survey signifi cantly affected the fi nal 

proposal for the vertical alignment of the sewer. In contrast with 

the preliminary survey, the detailed survey fi rst of all accurately 

determined the interface between the bedrock and the superfi cial 

cover, determined the sections where the shale of the Ordovician-

Letná formation is intensely tectonically faulted and specifi ed 

geotechnical characteristics of soils and rock (see Table 1). 

4. RADLICKÝ BROOK DIVERSION DESIGN 

The design for issuance of the zoning and planning decision 

was issued in 2016; the design of issuance of water management 

permission was submitted in 2018 and the design for tendering in 

2019. The above-mentioned designs were carried out by PUDIS a.s. 

The decision was made after assessing the results of the detailed 

engineering geological survey and geotechnical investigation 

that the sewer would be preferably led at the depth of the bedrock 

(i. e. application of the “deep variant” – see Fig. 5). The proposed 

diversion of the Radlický Brook received the zoning and planning 

decision and water management permission. 

Manholes were designed with respect to the sewer placement depth 

Hlavním poznatkem realizovaného geofyzikálního průzkumu 

bylo ověření průběhu rozhraní mezi skalními paleozoickými hor-

ninami letenského souvrství (ordovik) a pokryvnými útvary tvo-

řenými fl uviálními a deluviálními sedimenty, popřípadě eluviem 

hornin. V průběhu trasy přeložky sběrače byly indikovány mezi st. 

270÷500 a 850÷1010 m dvě významné deprese v průběhu skalních 

hornin s hloubkou kolem 10 m. Mezi st. 660÷850 m byla zazna-

menána přítomnost elevace skalních hornin, které vystupují až na 

úroveň 1÷2 m pod povrchem. Ve skalních horninách byly zachy-

ceny i tektonické poruchy. V pokryvných útvarech byly vymezeny 

polohy navážek se sníženou ulehlostí. Georadarovým průzkumem 

byly vymezeny anomálie interpretované jako úseky nehomo-

genních podpovrchových podmínek s patrnou změnou zemního 

prostředí vůči svému okolí. Pokud se vyskytovaly v hloubce vět-

ší než 2÷3 m, byly označeny za významné v ohledu stability po-

vrchu při provádění stavby, zejména v ražených úsecích přeložky 

trasy.

Hydrogeologický průzkum stanovil průběh naražené a ustálené 

hladiny podzemní vody. Výsledkem bylo také upřesnění hodnoty 

předpokládaných přítoků podzemní vody. Oproti předběžnému hyd-

rogeologickému průzkumu bylo zjištěno, že je nutno počítat s většími 

přítoky podzemní vody. Největší přítoky byly stanoveny pro místa 

tektonického porušení masivu, kde může lokálně docházet ke zvýše-

nému přítoku podzemní vody do výrubu až 10,8 l/s.

Petrografi cká analýza, určení  obsahu jílových minerálů a stanovení 

abrazivnosti vzorků hornin, byla zapracována pro případné použití 

mikrotuneláže při výstavbě stoky. Toto vyhodnocení provedl Ústav 

geoniky AVČR, v.v.i.

Základní korozní průzkum – z tohoto průzkumu vyplynulo, že 

z hlediska geoelektrických veličin je zemní prostředí hodnoceno jako 

velmi vysoce agresivní – IV. korozní stupeň. Při výstavbě bylo proto 

doporučeno pro projektované dílo použít základní ochranná opatření 

stupně č. 4 dle TP 124.

Výsledky podrobného průzkumu zcela zásadně ovlivnily defi nitiv-

ní návrh výškového řešení uložení stoky. Oproti předběžnému prů-

zkumu došlo hlavně k přesnému určení rozhraní skalního podloží, 

k určení úseků, kde jsou břidlice ordovicko-letenského souvrství in-

tenzivně tektonicky porušené a k upřesnění geotechnických charakte-

ristik zemin a hornin, které jsou uvedeny v tabulce 1.

4. PROJEKT PŘELOŽKY RADLICKÉHO POTOKA

V roce 2016 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí, v roce 

2018 navázal projekt pro vodoprávní povolení a v roce 2019 byl 

zpracován projekt pro výběr zhotovitele. Tyto projekty byly zpraco-

vány fi rmou PUDIS a.s. 

Obr. 6 Zákres přeložky potoka do ortomapy
Fig. 6 The brook diversion plotted in the orthophoto map 

SO 03 přeložka vodovodu DN 150 – 16,5 m

SO 03 water main DN150 relocation – 16.5m

SO 01 přeložka Radlického potoka – 1022,91 m 

beton 900/1600 – 867,66 m

zděná 900/1600 – 148,54 m

zděná DN 1400 – 6,71 m

SO 01 Radlicky Brook diversion

concrete 900/1600 – 867,66m

masonry 900/1600 – 148,54m

masonry DN1400 – 6,71m

SO 10 provizorní přeložky SO 10 temporary relocations 

SO 02 přepojení přípojek SO 02 – reconnection of connection lines 
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and the large number of utility networks spaced at ca 90÷202m, with 

the exception of two sections where they are spaced at less than 

50m. At the originally proposed sewer profi le DN1400mm, which 

is not passable for persons, it was necessary to obtain an exception 

for approval for so large spacing of the manholes. The egg-shaped 

profi le 900/1600 proposed in the fi nal solution is already passable. 

Po vyhodnocení výsledků podrobného inženýrskogeologického 

a geotechnického průzkumu bylo rozhodnuto vést stoku přednost-

ně až ve skalním podloží (tzn. použít „hlubokou“ variantu, obr. 5). 

Navržená přeložka Radlického potoka získala územní rozhodnutí 

a vodoprávní povolení. 

Vstupní šachty byly navrženy s ohledem na hloubku uložení stoky 

Obr. 7 Řez těžní šachtou TŠ9 (spadiště)
Fig. 7 Section through hoisting shaft TS9 (backdrop manhole)

kóta terénu 232,59

terrain level 232.59

kóta nátoku spadiště 225,90

backdrop manhole infl ow level 225.90

kóta dna šachty 217,20

manhole bottom level 217.20
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Obr. 8 Navržený rám se zákresem stoky – profi l „B“ 
Fig. 8 Designed frame with the sewer drawing – profi le “B” 

Obr. 9 Navržený rám se zákresem stoky – profi l „C“ 
Fig. 9 Designed frame with the sewer drawing – profi le “C”

popílkocementová suspenze 3–5 MPa

cinder concrete suspension 3–5Mpa

kari síť 100/100 × 8/8

KARI welded mesh 100/100 × 8/8

pažiny UNION alt. dřevěné 50 mm

UNION steel sheet lagging 50mm

beton. deska C12/15 X0 tl. 100

concrete C12/15 X0 thick 100

U profi l č. 160 (140) 

U-section No. 160 (140)

štěrkopískový podsyp tl. 50

gravel-sand subbase 50mm thick

beton C20/25 XC1

concrete C20/25 XC1

hrubá plocha výrubu 6,93 m3

gross area of excavation 6,93m3
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cinder concrete suspension 3–5Mpa

třmenová spojka

strap coupling

kari síť 100/100 × 8/8

KARI welded mesh 100/100 × 8/8

pažiny UNION alt. dřevěné 50 mm

UNION steel sheet lagging 50mm
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basalt ditch drainage block and 2× sides 
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basalt ditch drainage block and 2× sides 
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U-section No. 160 (140)
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concrete C20/25 XC1
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gross area of excavation 5,57m3
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The total length of the diversion of the brook will amount to 1023m, 

with 900/1600mm profi le applied to 1016.2m of that length and 

DN1400mm to 6.71m. With respect to the fi nal egg-shaped profi le, 

the whole length of the construction was proposed to be carried out 

in a tunnel. Even other construction objects, induced permanent 

and temporary relocations of utility networks and reconnections of 

curb inlets are parts of the project. The scope of individual objects is 

obvious from Fig. 6. 

There are ten hoisting shafts proposed for the route; manholes 

allowing access to the sewer will be subsequently carried out in 

nine of them. The last hoisting shaft will be constructed before the 

connection to the existing backdrop manhole (manhole “ZÚ”). 

With respect to the restricted spatial conditions on the terrain 

surface, the hoisting shafts were designed as rectangular structures 

3.80×2.40m up to 7.0×3.6m in the ground plan. I-sections and UNION 

steel sheets are designed for sheeting. The depths of the hoisting 

shafts vary over a range between ca 10÷16m. It was necessary in 

several cases with respect to underground utility network lines to 

start excavation of a shaft with a small ground plan dimensions 

and subsequently expand it in at the depth of the realisation of the 

tunnels. A backdrop manhole will be constructed in hoisting shaft 

TS9. For that reason the sewer will be connected to it at two levels. 

Three profi les, „A“, „B“ and „C“ , are designed for the excavation 

for the entire route. Excavation for profi le “A” will be supported 

with version B (extended) of 00-0-02 type of frame with K21 steel 

colliery arches and with sprayed concrete and 2 layers of KARI 

welded mesh 100/100/6. Profi le “B” will be identical with profi le 

“A”, but wooden lagging (see Fig. 8) will be possible as an alternative 

to the “UNION” steel sheet lagging. LB-5/1700 frame extended to 

the height of 2500mm with steel K21 colliery arches and “UNION” 

steel sheet lagging, alternatively wooden lagging is designed for 

profi le “C” (see Fig. 9). The smaller profi le “C” will be applied to 

long straight sections. The larger profi les are designed for curves on 

the route, where the width of a smaller profi le would not be suffi cient 

for the needs of transportation in the tunnel. 

5. CONCLUSION 

It was proved during the course of the work on the design 

documents, how crucial the execution of the detailed engineering 

geological survey and geotechnical investigation in suffi ciently 

detailed scope is even for this type of relatively small tunnels. 

Despite the fact that the territory has been historically relatively 

well verifi ed in archives, it turned out that information from archive 

materials would have led to completely inappropriate design for the 

vertical placement of the structure. It was caused mainly by the small 

depth of archive boreholes. 

A crucial role during the construction will be played by monitoring. 

The monitoring design will be carried out as an independent 

document. It was not available at the moment of preparation of this 

paper. For that reason the solutions designed for the monitoring are 

not presented in it. 

Ing. RICHARD KUK, richard.kuk@pudis.cz, 
PAVEL BAČINA, pavel.bacina@pudis.cz, 

PUDIS a.s.

a na velké množství inženýrských sítí kromě dvou úseků do 50 m ve 

vzdálenostech cca 90÷202 m. Při původně navrženém profi lu stoky 

DN 1400, který není průchozí, bylo nutno získat výjimku pro povo-

lení tak velkých vzdáleností šachet. V defi nitivním řešení je navržen 

vejčitý profi l 900/1600, který je již průchozí.

Celková délka přeložky potoka bude 1023 m, z toho 1016,2 m pro-

fi l 900/1600 a 6,71 m DN 1400. Vzhledem k defi nitivnímu vejčitému 

profi lu je její výstavba navržena v celé délce ve štole. Součástí jsou 

i další stavební objekty, vyvolané trvalé a dočasné přeložky inženýr-

ských sítí a přepojení přípojek uličních vpustí. Rozsah jednotlivých 

objektů je zřejmý z obr. 6.

Na trase je navrženo celkem deset těžních šachet, v devíti budou 

následně vybudovány vstupní šachty do stoky. Poslední těžní šachta 

bude vybudována před napojením do stávajícího spadiště (šachta 

„ZÚ“).

Těžní šachty jsou vzhledem k omezeným prostorovým podmín-

kám na terénu navrženy obdélníkové v rozměrech 3,80 × 2,40 m 

až 7,0 × 3,6 m. Pažení je navrženo z I-profi lů s pažinami UNION. 

Hloubky těžních šachet se pohybují v rozmezí cca 10÷16 m. Ve více 

případech bylo nutno s ohledem na vedení podzemních inženýr-

ských sítí otevřít šachtu v malém půdorysu, a ten následně rozšiřo-

vat v místě realizace štol. Na obr. 7 je zakreslena těžní šachta TŠ9, 

ve které bude spadiště, a proto do ní bude stoka zaústěna ve dvou 

výškových úrovních.

Ražba celé trasy je navržena ve třech profi lech – „A“, „B“ a „C“. 

Pro profi l „A“ bude použit typ rámu 00-0-02 v provedení B (prodlou-

žené) s ocelovou důlní výztuží profi lu K21 a se stříkaným betonem 

a 2× KARI sítí 100/100/6. Profi l „B“ je stejný rám jako profi l „A“, ale 

zapažením ocelovými pažinami „UNION“ – alt. dřevěnými (obr. 8). 

Pro profi l „C“ (obr. 9) je navržen z rámu LB-5/1700 prodloužený na 

výšku 2500 mm s ocelovou důlní výztuží profi lu K21 a zapažením 

ocelovými pažinami „UNION“ – alt. dřevěnými. Menší profi l „C“ 

bude použit u dlouhých rovných úseků. Větší profi ly jsou v obloucích 

trasy, kde by menší profi l nebyl dostatečně široký pro potřeby dopra-

vy ve štole.

5. ZÁVĚR 

V průběhu zpracování projektových dokumentací se prokázalo, jak 

zcela zásadní je i pro tento typ relativně malých štol provedení po-

drobného inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu v do-

statečně podrobném rozsahu. Přestože se jedná o poměrně v archi-

vech historicky dobře prověřené území, ukázalo se, že informace 

z archivních materiálů by vedly ke zcela nevhodnému výškovému 

uložení díla. To bylo způsobeno zejména malou hloubkou archivních 

vrtů.

Zcela zásadní úlohu bude při výstavbě hrát geotechnický moni-

toring. Projekt monitoringu bude zpracován jako samostatná doku-

mentace, která nebyla v době zpracování tohoto článku k dispozici, 

a proto zde nejsou prezentována navržená řešení monitoringu.
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