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1. INTRODUCTION

The Radlice Radial Road will become an important part of 

the arterial road transport network which is designed to link the 

internal City Circle Road and the external Prague City Road in the 

area of Smíchov and Jihozápadní Město (South-Western Satellite 

Town). Specifi c local conditions of the urban development, terrain 

morphology and an urban conservation area do not allow for 

designing a purely surface alignment of the road. For that reason, 

even the about 2km long Radlice mined tunnels are parts of the 

project. The decision on driving an exploratory gallery was made 

1. ÚVOD 

Významnou částí páteřní silniční dopravní sítě Prahy se stane 

Radlická radiála, která má propojit vnitřní městský a vnější pražský 

silniční okruh v oblasti Smíchova a Jihozápadního města. Specifi cké 

místní podmínky zástavby, morfologie terénu a přírodní rezervace 

nedovolují čistě povrchové vedení komunikace a součástí projektu 

jsou proto i ražené radlické tunely délky kolem 2 km. Vzhledem ke 

složitosti geologické stavby a ke zkušenostem z jiných ražených 

děl v této části Prahy bylo rozhodnuto o realizaci průzkumné štoly. 

Podle stávajících geologických poznatků je v zájmové trase tunelu 
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ABSTRAKT
Příprava tunelových staveb ve složitých geotechnických podmínkách vyžaduje rozšíření znalostí o stavu horninového masivu, než jaké 

poskytuje klasický povrchový vrtný průzkum. V případě realizace náročných průzkumných štol je vhodné využití těchto děl pro podrobnější 
poznání stavu horninového masivu. Nové informace o geologických a geotechnických podmínkách lze získat nejen ze samotného díla, ale 
i z prostoru před jeho čelbou a v okolí průzkumného díla a případně i v prostoru předpokládaného budoucího rozšíření štoly do profi lů jedno-
ho či více tunelů. Ražba průzkumné štoly pro připravovanou výstavbu raženého tunelu Radlice na stavbě Radlické radiály v Praze probíhala 
ve složitém geologickém prostředí s možností výskytu krasových jevů. Pro omezení rizik spojených s průchodem ražby touto oblastí bylo 
využito geofyzikálních průzkumných metod z povrchu a zejména seismického prosvěcování v předvrtech z čelby ražené štoly. Pro poznání 
vlastností horninového prostředí v profi lu připravovaného tunelu je možné pomocí nejméně dvojice vrtů ze štoly posoudit v detailním měřítku 
prostředí i mimo profi l průzkumné štoly. Uvedený text se věnuje speciálním geofyzikálním metodám modifi kovaným pro použití v podzemí. 
V článku je popsána metodika geofyzikálního měření a jednotlivá geometrická uspořádání a modifi kace použité v rámci průzkumu. Pro 
všechny uvedené geometrie seismického prosvěcování jsou uvedeny příklady výstupů. Kromě seismických metod lze při poznání horninového 
prostředí využít i další metodiky, jako jsou profi lová mikrogravimetrie ze štoly a georadarová měření v profi lové i vrtné variantě. U všech uve-
dených metodik a jejich modifi kací je zhodnocen jejich přínos pro omezení rizik při ražbě štol a tunelů a jsou naznačeny jejich další možnosti.

ABSTRACT
Preparation of tunnel construction in complicated geotechnical conditions requires expanding knowledge about the condition of rock 

massif wider than the knowledge provided by classical borehole survey. In the case of construction of demanding exploratory galleries it 
is necessary to use the galleries for gaining more detailed knowledge of the rock mass condition. New information about geological and 
geotechnical conditions can be obtained not only from the underground working itself, but also from the space ahead of the excavation 
face, but also from the surroundings of the exploratory working and, possibly, from the space of the assumed future expansion of the gallery 
profi le into the profi le of one or more tunnels. The excavation of the exploratory gallery for the construction of the Radlice mined tunnel 
(Radlice Radial Road in Prague project) proceeded in a complex geological environment with the possibility of occurrence of karstic 
phenomena. Methods of geophysical survey from the surface and, mainly, seismic tomography in holes bored ahead of the excavation face 
were used for limitation of risks associated with the passage of the excavation through this area. For obtaining knowledge about properties 
of rock environment within the profi le of the tunnel being prepared it is possible to use at least a pair of holes bored from the gallery interior 
for assessment of the environment in detailed scale even outside the exploratory gallery profi le. The above-mentioned text is dedicated to 
special geophysical methods modifi ed for the use underground. The paper describes the methodology of geophysical measurement and 
individual geometrical arrangements and modifi cations used within the framework of the survey. Examples of the outputs are presented 
for all above-mentioned geometries of seismic tomography. In addition to seismic methods, it is possible to use even other methodologies 
for gathering knowledge of rock environment, such as profi ling microgravity survey from the gallery and Ground Penetrating Radar in 
both the profi ling and drilling variants. The contribution to limitation of risks during excavation of galleries and tunnels is assessed for all 
above-mentioned methodologies and their modifi cations and other possibilities of their use are suggested. 
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with respect to the complexity of the geological structure and 

the experience from other mined workings in this part of Prague. 

According to the existing geological knowledge, occurrence of 

karst phenomena is likely on the tunnel alignment of interest. 

Results of geophysical survey operations were already partially 

presented in TUNEL journal in 2016 [1] within the framework of 

presentation of a comprehensive assessment by the company of 

PUDIS a.s. [2], [3]. The excavation of the exploratory gallery was 

carried out by the company of Subterra a.s. 

Applied geophysics gathers knowledge about the condition 

of ground environment by studying physical fi elds, which are 

affected by different properties of the lithology and the massif as 

a whole. Among the monitored properties connected with solutions 

to geotechnical problems there are elastic, density and electrical 

parameters. Each of these parameters is detectable or derivable 

from the geophysical measurements performed in an appropriate 

geometry. 

In terms of the scope of the survey, geophysical measurements in 

underground structures and constructions can be divided into methods 

required to determine the properties of the close surroundings 

of the measured site and methods with greater spatial coverage. 

The fi rst group comprises logging methods and measurements in 

boreholes with probes, possibly Ground Penetrating Radar (GPR) 

measurements in walls of galleries. A deeper reach of the survey can 

be achieved by an analogy to standard profi le surface measurements. 

Among methods with the greatest depth reach with high resolution 

ensured there is tomography between boreholes or galleries 

combined with the surface [4].

2. GEOPHYSICAL SURVEY FROM GALLERY 

The main methods used for surveying the ground massif from 

the exploratory gallery for the Radlice tunnel comprised seismic 

refraction tomography, seismic logging and seismic tomography in 

various spatial modifi cations. Of the other methods, microgravity 

and GPR measurements in the profi ling and borehole variants, 

were used for measurements in the exploratory gallery. 

Seismic methods observe soil/rock environment from the 

aspect of distribution of velocity of propagation of seismic waves 

corresponding to its elastic parameters. Velocity of seismic wave 

propagation is a material parameter closely connected with the 

lithological type of the ground environment, porosity, character 

of pore fi lling and, at last but not least, with geomechanical 

condition of the environment being monitored (faulting of rock 

mass in tectonic zones, intensity of weathering, joint spacing). 

Even lithostatic pressure and stress in the massif have signifi cant 

infl uence on velocities of seismic wave propagation. The velocity 

of elastic waves in the massif naturally increases with depth. The 

velocity also grows with growing stress in the massif. 

In seismic methods, times of arrival of individual waves from 

the excitement source point to the pickup are monitored; the times 

measured are used for determination of the velocity of seismic 

wave propagation. Longitudinal waves (P) and transverse waves 

(S) are monitored. Elastic strength parameters can be deduced from 

the ratio between P waves and S waves velocities. Other monitored 

parameters can also comprise the amplitude of the signal received 

(vibration velocity, defl ection) and frequency of passing waves. 

3. SHALLOW SEISMIC REFRACTION SURVEY – 
NEAR-SURFACE SEISMIC REFRACTION TOMOGRAPHY

The near-surface seismic refraction tomography method is used 

for monitoring of the distribution of seismic wave propagation by 

means of an analysis of time spread of propagation of the so-called 

pravděpodobný výskyt krasových jevů. Výsledky geofyzikálních 

průzkumných prací byly již částečně publikovány v časopisu Tunel 

v roce 2016 [1] v rámci prezentace komplexního geotechnického 

vyhodnocení společnosti PUDIS a.s. [2], [3]. Ražbu průzkumné 

štoly prováděla společnost Subterra a.s.

Aplikovaná geofyzika získává poznatky o stavu horninového 

prostředí studiem fyzikálních polí, která jsou ovlivněna rozdílnými 

vlastnostmi litologie i masivu jako celku. Mezi sledované vlast-

nosti s návazností na řešení geotechnických úloh patří parametry 

elastické, hustotní a elektrické. Každý z těchto parametrů je zjis-

titelný nebo odvoditelný z prováděných geofyzikálních měření ve 

vhodné geometrii.

Z hlediska dosahu průzkumu lze geofyzikální měření v podzem-

ních objektech a stavbách rozdělit na metody zjišťující vlastnosti 

těsného okolí měřeného místa a na metody s větším prostorovým 

záběrem. Do první skupiny spadají karotážní metody a měření 

sondami ve vrtech, případně georadarová měření ve stěnách štol. 

Hlubšího dosahu průzkumu lze dosáhnout obdobou standardních 

profi lových povrchových měření. Mezi metody s největším hloub-

kovým dosahem, při zajištění vysoké rozlišovací schopnosti, patří 

prosvěcování horninového prostředí mezi vrty nebo štolami v kom-

binaci s povrchem [4].

2. GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM ZE ŠTOLY

K průzkumu horninového masivu z průzkumné štoly tunelu Rad-

lice byly jako hlavní použity metody seismické refrakční tomogra-

fi e, seismokarotáže a seismické tomografi e (prosvěcování) v růz-

ných prostorových modifi kacích. Z dalších metod byly k měření 

v průzkumné štole zvoleny metody mikrogravimetrického a rada-

rového měření v profi lové a vrtné variantě.

Seismické metody sledují zeminové/horninové prostředí z hle-

diska rozložení rychlostí šíření seismických vln, které odpovídají 

jeho elastickým parametrům. Rychlost šíření seismických vln je 

materiálovým parametrem úzce spojeným s litologickým typem 

horninového prostředí, porozitou, charakterem výplně pórů a v ne-

poslední řadě s geomechanickým stavem sledovaného prostředí 

(porušením masivu v tektonických zónách, intenzitou zvětrání, 

hustotou diskontinuit). Značný vliv na rychlosti šíření seismických 

vln má i litostatický tlak a napětí v masivu. Rychlost šíření elastic-

kých vln v masivu tak přirozeně narůstá s hloubkou. Rychlost se 

zvyšuje také s rostoucím napětím v masivu.

V seismických metodách jsou sledovanými parametry časy pří-

chodu jednotlivých vln od bodu zdroje vzruchu ke snímači, zjiš-

těné časy jsou použity ke stanovení rychlosti šíření seismických 

vln. Sledovány jsou vlny podélné (P) a příčné (S). Ze vzájemného 

poměru rychlostí P vln a S vln lze odvodit elastické/pevnostní cha-

rakteristiky horninového masivu. Dalšími sledovanými parametry 

mohou být rovněž amplituda přijímaného signálu (rychlost kmitá-

ní, výchylka) a frekvence procházejících vln.

3. MĚLKÁ REFRAKČNÍ SEISMIKA – POVRCHOVÁ 
REFRAKČNÍ TOMOGRAFIE

Metodou povrchové refrakční tomografi e je sledováno rozlože-

ní rychlostí šíření seismických vln pomocí analýzy časů šíření tzv. 

čelné vlny. Tato je v jisté vzdálenosti od zdroje seismické energie 

registrována jako čas prvního nasazení – tzn. prvního projevu sig-

nálu z vyvolaných vibrací na jednotlivých přijímačích (geofonech) 

zapojených do měřicí aparatury. Kombinací různých pozic zdrojů 

seismické energie a snímačů rychlosti kmitání je získán soubor zá-

vislostí času šíření na vzdálenosti od zdroje. Metodami matematic-

ké inverze je hledán model prostředí (tedy rozložení rychlostí šíření 

v geologickém řezu), jehož teoretická odezva vystihuje měřená data. 
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wave front. It is registered at a certain distance from the seismic 

energy source as the time of the fi rst break – the so-called initial 

manifestation of the signal from induced vibrations on individual 

receivers (geophones) connected to the measurement apparatus. 

The set of dependencies of time spread of propagation on the 

distance from the source is obtained by a combination of various 

positions of the seismic energy sources and vibration velocity 

sensors. The environment model (i.e. distribution of propagation 

velocities in a geological section) the theoretical response of 

which gives a true picture of the measured data is sought using 

mathematical inversion methods. 

The method is used for monitoring of the course of the so-

called refraction interface, distribution of velocity of seismic 

wave propagation in its (immediate) sub-base and distribution 

of the velocity in the cover. In case of measuring from a gallery, 

they represent a zone of reduced velocities in rock disrupted 

by the excavation with the velocity of propagation fl uctuating 

about the value of 1000m.s-1. Underlying rock is represented by 

velocities ranging from ca 1000 to 6000m.s-1. Higher velocities 

(3000–6000m.s-1) correspond to non- weathered hard rock; lower 

velocities indicate the presence of weathered or fractured rock 

(1000–3000m.s-1). Lithological differences can further manifest 

themselves by a different gradient of the growth of seismic wave 

velocities with depth, respectively with the distance from the 

excavation wall. 

A combination of various positions of seismic energy sources 

and vibration velocity sensors is used for gathering a set of 

dependencies of time of seismic signal arrival on the distance 

from the source, which represents the input values into the inverse 

iteration computation process. A set of synthetic times for the 

measurement confi guration used is obtained by the calculation 

of arrival time for the initial velocity model of the soil/rock 

environment. Discrepancies between measured and model 

arrival time are converted into differences of the velocity model 

using mathematical inversion methods. In case of the process 

convergence, a velocity model with response which does not differ 

from the measured times by a value greater than measurement 

uncertainty is obtained. 

The model of the monitored environment obtained is submitted 

in the form of a velocity section. In the velocity sections, the 

geomechanical condition of the soil/rock environment, i.e. intensity 

of weathering, joint spacing, respectively degradation in the 

location of fractured zones, fi rst of all in the velocity sections, are 

characterised, besides the lithological type, by the distribution of 

velocities of propagation. Fresh or little weathered rock is usually 

characterised by high (vertical) gradient of propagation velocity; 

a faulted zone manifests itself by local reduction in propagation 

velocity and deformation of the velocity gradient in contrast with 

monotonous increase in velocity of seismic wave propagation 

with the depth in parts of the section without local fracturing of 

rock. 

4. SEISMIC TOMOGRAPHY 

Seismic Tomography – it provides a picture with high spatial 

resolution of distribution of velocities of P and/or S waves for 

delimitation of geological structures. Borehole-borehole, borehole-

surface, gallery – surface, gallery-gallery and other geometries can 

be used for basic distribution of tomography methods. All of the 

above-mentioned variants were applied even to the above-mentioned 

investigation for the construction of the Radlice tunnels. The used 

modifi cations of the method pursue the distribution of seismic wave 

Metodou je sledován průběh tzv. refrakčního rozhraní, rozložení 

rychlostí šíření seismických vln v jeho (bezprostředním) podloží 

a rozložení rychlostí v pokryvu. V případě měření ze štoly před-

stavují zónu snížených rychlostí horniny porušené vlivem ražby 

s rychlostí šíření pohybující se kolem hodnoty 1000 m.s-1. Podložní 

horniny jsou zastoupeny rychlostmi od cca 1000 až do 6000 m.s-1. 

Vyšší rychlosti (3000–6000 m.s-1) odpovídají nezvětralým pevným 

horninám, nižší rychlosti ukazují na přítomnost zvětralých nebo 

porušených hornin (1000–3000 m.s-1). Litologické rozdíly se dále 

mohou projevovat rozdílným gradientem nárůstu rychlostí šíření 

seismických vln s hloubkou, resp. se vzdáleností od stěny výrubu. 

Kombinací různých pozic zdrojů seismické energie a snímačů 

rychlosti kmitání je získán soubor závislostí času příchodu seismic-

kého signálu na vzdálenosti od zdroje, který představuje vstupní 

hodnoty do inverzního iteračního výpočetního procesu. Výpočtem 

časů šíření pro počáteční rychlostní model zeminového/hornino-

vého prostředí je získán soubor syntetických časů pro použitou 

konfi guraci měření. Diskrepance měřených a modelových časů ší-

ření jsou metodami matematické inverze převáděny na diference 

rychlostního modelu. Při konvergenci procesu je získán rychlostní 

model s odezvou, která se neliší od měřených časů o hodnotu větší, 

než je nejistota měření. 

Získaný model sledovaného prostředí je předkládán v podobě 

rychlostního řezu. V rychlostních řezech je distribucí rychlostí ší-

ření vedle litologického typu charakterizován především geome-

chanický stav zeminového/horninového prostředí, tj. intenzita zvě-

trání, hustota diskontinuit, resp. degradace v místě poruchových 

zón. Zdravé nebo málo zvětralé skalní horniny jsou obvykle cha-

rakterizovány vysokým (vertikálním) gradientem rychlosti šíření, 

poruchová zóna se představuje lokálním snížením rychlosti šíření 

a deformací rychlostního gradientu v kontrastu s monotónním ná-

růstem rychlosti šíření seismických vln s hloubkou v částech řezu 

bez lokálního porušení hornin. 

4. SEISMICKÉ PROSVĚCOVÁNÍ

Seismické prosvěcování (Seismic Tomography) – poskytuje ob-

raz s vysokým prostorovým rozlišením distribuce rychlostí P a/nebo 

S vln k vymezení geologických struktur. Pro základní rozdělení 

metod prosvěcování lze užít geometrie vrt – vrt, vrt – povrch, štola 

– povrch, štola – štola a další. Všechny tyto varianty byly použi-

ty i na uváděném průzkumu pro stavbu radlických tunelů. Použité 

modifi kace metody sledují rozložení rychlostí šíření seismických 

vln v řezech vymezených liniemi snímačů a zdrojových bodů seis-

mického signálu. Měřenou veličinou je rovněž vlnová odezva sní-

mače (geofonu) na pulzní zdroj a v tomto průběhu odečtený čas 

šíření procházející vlny (seismického signálu) mezi zdroji a přijí-

mači ve známých pozicích. Tomografi cká měření jsou zpracována 

do podoby rychlostních řezů s vyznačenými strukturními a litolo-

gickými jevy.

Výsledky geofyzikálního průzkumu zejména seismického pro-

svěcování reagují na geomechanický stav horninového masivu 

změnami v rychlostech šíření seismických vln. Výsledné rychlost-

ní řezy tak kromě změn litologických dovolují indikaci význam-

ných poruchových struktur a jejich sledování ve zvolené rovině 

řezu včetně detekce případných nespojitostí a dutin v horninovém 

masivu (v tomto konkrétním případě zejména krasových jevů). 

Důležitou součástí informace z rychlostních řezů je rozsah a míra 

porušení horninového masivu vlivem použitého způsobu jeho roz-

pojování (zejména trhacími pracemi). Tato porušená oblast v okolí 

podzemního díla se označuje jako EDZ (excavation damage zone).
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propagation velocities in sections delimited by lines of sensors and 

source points of seismic signal. The wave response of the sensor 

(geophone) to the pulse source and the time spread of propagation 

of the wave (seismic signal) passing between sources and receivers 

in known positions is also a measured parameter. Tomographic 

measurements are processed into the form of velocity sections with 

structural and lithological phenomena marked in them. 

The results of geophysical survey, fi rst of all seismic tomography, 

respond to the geomechanical condition of ground massif by 

changes in velocities of seismic wave propagation. In addition to 

lithological changes, resultant velocity sections allow for indicating 

signifi cant failure structures and their monitoring in the selected 

section plane including detection of possible discontinuities 

and cavities in the rock massif (in this particular case fi rst of all 

karst phenomena). An important part of the information from 

the velocity sections lies in the extent and rate of the rock massif 

fracturing caused by the disintegration technique used (mainly 

by blasting). This fractured area in the surroundings of the 

underground working is denoted as the EDZ (Excavation Damage 

Zone).

Tomographic measurements were supplemented by seismic 

logging, where the arrival time of the seismic signal between 

the source (usually installed at the borehole mouth) and sensors 

in boreholes is observed. The result is a seismic logging model 

curve transformed into a bedding velocity model, which shows 

the representation of ground layers characterised by thickness and 

velocity of seismic wave propagation (see Figures 1 and 2). 

Tomographic calculation of the velocity fi eld of seismic wave 

propagation through an environment was conducted in program 

environments RayfractTM (Intelligent Resources Inc.) and Refl exW 

(Sandmeier Software), in regular rectangular computation network 

with 0.25×0.25m step. An environment with velocity gradient 

100m.s-1 per 1m of depth was used as the zero input model for 

the inverse iteration process. Seismic rays representing the path 

of propagation of the high-frequency component of seismic signal 

were computed as two-dimensional curved trajectories in the 

section plane. The plane is understood here as a vertical plane 

passing through points of the heads of the pair of boreholes used. 

In a case of curved paths of the boreholes, the measured arrival 

times are corrected according to the real spatial positions of the 

sources and receivers, thus the resultant section being submitted 

Tomografi cká měření byla doplněna o seismokarotáž, kdy je sle-

dován čas průchodu seismického signálu mezi zdrojem (obvykle 

umístěným v blízkosti ústí vrtu) a snímači ve vrtech. Výsledkem je 

seismokarotážní modelová křivka transformovaná do rychlostního 

vrstevního modelu, který ukazuje zastoupení horninových vrstev 

charakterizovaných mocností a rychlostí šíření seismických vln 

(obr. 1 a 2). 

Tomografi cký výpočet rychlostního pole šíření seismických vln 

prostředím byl prováděn v programových prostředích RayfractTM 

(Intelligent Resources Inc.) a Refl exW (Sandmeier Software) 

v pravidelné pravoúhlé výpočetní síti s krokem 0,25 × 0,25 m. 

Jako nultý vstupní model pro iterační inverzní proces bylo použito 

prostředí s gradientem rychlosti 100 m.s-1 na 1 m hloubky. Seis-

mické paprsky, představující trasu šíření vysokofrekvenční složky 

seismického signálu, byly počítány jako dvojrozměrné zakřivené 

trajektorie v rovině řezu. Ta je zde chápána jako svislá rovina pro-

cházející body zhlaví použité dvojice vrtů. V případě zakřivených 

průběhů vrtaných sond jsou měřené časy šíření opraveny podle 

skutečné prostorové pozice zdrojů a přijímačů a výsledný předklá-

daný řez tak lze považovat za průmět obecné plochy měření do 

proložené roviny.

5. BEZPEČNOSTNÍ JÁDROVÉ PŘEDVRTY Z ČELBY ŠTOLY

Měření v bezpečnostních jádrových předvrtech byla rozšířena 

o seismické prosvěcování na čelbách, které dokáže oproti seis-

mokarotážním měřením postihnout plošné rozložení případných 

poruch a krasových jevů. Data ze seismokarotáže jsou navíc do 

plošného měření implementována. Výsledný řez má převážně tvar 

rovnoramenného trojúhelníku s výškou odpovídající délce vrtu a se 

základnou na čelbě štoly.

Měření v průzkumné štole Radlické radiály byla prováděna na 

základě požadavků geotechnického průzkumu a zástupců zhoto-

vitele ražeb bezprostředně po odvrtání bezpečnostních předvrtů 

z čelby. Jádrové předvrty měly délku 20 až 30 m a byly vedeny 

dovrchně tak, aby postihly případné poruchy v přístropí a nadloží 

průzkumné štoly s největším potenciálem negativního ovlivnění 

stability výrubu. V těchto vrtech bylo prováděno geofyzikální mě-

ření seismickou tomografi í a vrtným georadarem. Výsledky byly 

průběžně předávány na stavbu do 16 hodin od zahájení měření.

Na základě geofyzikálních měření ve vrtu provedeném z čelby 

průzkumné štoly (obr. 3) byla stanovena základní rajonizace zkou-

Obr. 2 Čtyřstupňový třísložkový seismický snímač do vrtu – INSET
Fig. 2 Four-stage, three-component seismic borehole sensor – INSET

Obr. 1 Schéma měření seismické tomografi e 
Fig. 1 Seismic tomography measurement chart 
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maného úseku s přihlédnutím k makroskopickému popisu jádrové-

ho vrtu a kamerové prohlídce vrtu. Touto rajonizací byly vymezeny 

nejvýznamnější zjištěné poruchové zóny s možností výskytu kraso-

vých jevů a otevřených, často zvodnělých puklin. V případě nepříz-

nivých geotechnických podmínek mohla být operativně upravová-

na technologie ražby.

6. PRESIOMETRICKÉ VĚJÍŘE Z PRŮZKUMNÝCH ŠTOL 

V rámci prováděného geotechnického průzkumu byla ve vrtech 

vedených do okolí průzkumné štoly realizována presiometric-

ká měření na celkem devíti radiálních vějířích. Jednotlivé vějíře 

byly sestaveny vždy ze čtyř vrtů se základní geometrií vrtů strop/

dno/pravý bok/levý bok. Vrtné vějíře byly realizovány průběžně 

s postupem ražby průzkumné štoly. Po provedení zkoušek a zpří-

stupnění vrtného profi lu byla ve všech vrtech vějířů provedena 

a následně vyhodnocena vrtná georadarová měření, seismokarotáž 

a seismické prosvěcování mezi vrty. Seismické prosvěcování mezi 

vrty pro presiometrické zkoušky bylo realizováno na každém vějíři 

ve čtyřech řezech daných dvojicí vrtů, mezi nimiž bylo tomografi c-

ké měření realizováno. Celková metráž vrtů na jednotlivém vějíři 

činila vždy 60 m. Některé vějíře bylo nutné z technických důvodů 

can be considered as projection of a general measurement plane to 

the inset plane. 

5. SAFETY CORED HOLES BORED FROM GALLERY 
EXCAVATION FACE 

Measurements in the safety cored holes bored ahead of 

excavation face were expanded by adding seismic tomography 

at excavation faces, which is able, in contrast to seismic logging 

measurements, to capture aerial distribution of possible failures 

and karst phenomena. The data obtained by seismic logging is, in 

addition, implemented into the areal measurement. The resultant 

section has mostly the shape of an isosceles triangle with the 

altitude corresponding to the borehole length and with the base at 

the gallery excavation face. 

Measurements in the exploratory gallery for the Radlice 

Radial Road were conducted on the basis of requirements of the 

geotechnical investigation and representatives of the contractor for 

excavation immediately after completion of the holes bored ahead 

of the excavation face. The cored boreholes ahead of the face were 

20 up to 30m long. They were carried out at an upward gradient 

so that they captured possible fractures in the top heading and 

Obr. 3 Seismické prosvěcování z čelby štoly: porušené horniny jsou vyznačeny tmavými odstíny modro-fi alové, cihlově červené značky jsou pozice snímačů 
v bezpečnostním předvrtu
Fig. 3 Seismic tomography from gallery excavation face: fractured rock marked by dark shades of blue-violet, brick red marks show positions of sensors in the 
safety borehole ahead of the face 
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modifi kovat, a tak byla přizpůsobena i geometrie prováděných seis-

mických měření. Na obr. 4 je uvedena ukázková geometrie stan-

dardního i modifi kovaného měření na vrtných vějířích.

Porovnání seismických řezů s výsledky presiometrických měření 

umožnilo zjištěné bodové pevnostní a deformační charakteristiky 

horninového prostředí interpolovat v ploše řezu mezi vrty presio-

metrického vějíře. V tab. 1 jsou uvedeny typy hornin zastižené prů-

zkumnou štolou s přiřazenými rychlostmi šíření seismických vln.

Výsledky seismické tomografi e na presiometrických vějířích 

byly prezentovány ve formě tomografi ckých rychlostních řezů. Na 

základě geofyzikálních měření ve vrtech presiometrických vějířů 

byla stanovena základní rajonizace horninového prostředí ve stano-

vených řezech a rovinách v okolí vrtů. Na obr. 5 je uveden příklad 

výstupu z měření na vrtných vějířích. 

Tab. 1 Rychlosti šíření seismických vln pro seismickou tomografi i mezi vrty 
ze štoly

rychlost 
seismických vln

hodnota 
(m/s)

horninový typ

velmi nízká ≤ 2000
břidlice zvětralé s velmi vysokou hustotou 
diskontinuit

nízká 2000–3500
břidlice zdravé s vysokou hustotou 
diskontinuit

střední 3000–5000
vápence kompaktní s vysokou hustotou 
diskontinuit, vápence porušené vlivem 
ražby a vrtacích prací

vysoká ≥ 5000
vápence kompaktní se střední až nízkou 
hustotou diskontinuit

overburden of the exploratory gallery with the greatest potential 

for negatively affecting the excavation stability. Geophysical 

measurements using seismic tomography and a borehole ground-

penetrating radar were conducted in those boreholes. The results 

were continuously submitted to the construction site within 16 

hours from the start of the measurements. 

The geophysical measurements in the hole bored ahead of the 

exploratory gallery excavation face (see Fig. 3) provided the basis 

for determination of basic zoning (rajonisation) of the section being 

analysed taking into consideration the macroscopic description of 

the cored borehole and camera inspection of the borehole (see 

Fig. 3). The zoning (rajonisation) was used for delimitation of 

most important fracturing zones with the possibility of occurrence 

of karst phenomena and open, often water-bearing, fi ssures. In a 

case of unfavourable geotechnical conditions, it was possible to 

operatively modify the excavation technique. 

6. PRESSUREMETER FANS FROM EXPLORATORY 
GALLERIES 

Pressuremeter measurements were carried out on the total of nine 

radial fans within the framework of the geotechnical investigation 

in boreholes carried out into the exploratory gallery surroundings. 

Each of the individual fans was assembled from four boreholes 

with the following basic geometry sequence: roof/bottom/right-

hand side/ left-hand side. The borehole fans were carried out 

continuously along with the advancing excavation of the exploratory 

gallery. GPR borehole measurements, seismic logging and seismic 

tomography between boreholes were carried out in all boreholes 

Obr. 4 Seismické prosvěcování na presiometrických vějířích s vyznačenými rovinami vybraných seismických řezů
Fig. 4 Seismic tomography on pressuremeter fans with planes of selected seismic sections marked in it 
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making up the fans and subsequently assessed after completion 

of the tests and making the drilling profi le accessible. Seismic 

tomography between boreholes for pressuremeter tests was carried 

out on each fan in four sections determined by a pair of boreholes 

between which the tomography measurements were conducted. 

The total length of the boreholes forming individual fans always 

amounted to 60m. Some fans had to be modifi ed for technical 

reasons, therefore the geometry of the seismic measurements 

Table 1 Velocities of seismic wave propagation for seismic tomography 
between boreholes from the gallery 

velocity 
of seismic 

waves 

value 
(m/s)

rock type

very low ≤2000
weathered shale with very close spacing
of discontinuities 

low 2000–3500 fresh shale with close joint spacing 

medium 3000–5000
compact limestone with close joint 
spacing; limestone fractured by the effect 
of excavation and blasting 

high ≥5000
compact limestone with medium 
to low joint spacing 

7. PRŮZKUMNÉ VRTY ZE ŠTOLY

Průzkumné vrty byly vrtány ze štoly severní tunelové trouby 

(STT) do oblasti jižního tunelu a do oblasti severního tunelu za 

koncem průzkumné štoly a ze štoly jižní tunelové trouby (JTT) do 

oblasti jižního tunelu za koncem průzkumné štoly. Všechny vrty 

byly v souladu s projektem průzkumných prací využity také k pro-

vedení geofyzikálního průzkumu. Postup prací a rozšíření průzku-

mu o štolu v trase JTT otevřely další možnosti využití seismické 

tomografi e. Nově tak bylo možné realizovat prosvěcování nejen 

mezi průzkumnými vrty, ale i mezi vrty a štolou nebo mezi oběma 

štolami. 

Rozšíření průzkumu o prosvěcování mezi oběma štolami a vrtem 

a štolou si vyžádalo úpravu technologie prováděných průzkumných 

prací včetně instrumentace horizontálních geofonů do stěny štoly 

a zajištění kabelového propojení mezi pracovišti v jednotlivých 

štolách STT a JTT (obr. 6). 

Rozložení rychlostí v získaných tomografi ckých řezech bylo 

ovlivněno poměrným zastoupením jednotlivých hornin v rovině 

řezu, prostorovými parametry vrstev a poruch a zejména jejich ori-

entací vůči drahám sledovaných seismických paprsků. V místech 

snížených rychlostí bylo indikováno vyšší zastoupení rozpukaných 

Obr. 5 Seismické prosvěcování na presiometrických vějířích: porušené horniny jsou vyznačeny tmavými odstíny modro-fi alové, cihlově červené značky jsou pozice 
snímačů ve vrtech a v ostění štoly, ve vrtu bez značek byl umístěn seismický zdroj, čárkované linie představují hranice kvazihomogenních celků a poruchové zóny
Fig. 5 Seismic tomography on pressuremeter fans: fractured rock marked by dark shades of blue-violet, brick red marks show positions of sensors in boreholes 
and gallery lining; seismic source was installed in the borehole without marks; dashed lines represent borders of quasi-homogeneous blocks and fault zones 

Obr. 6 Rozšíření možností seismické tomografi e: vyznačení hustoty dat v řezu – schéma geometrie prosvěcování mezi vrtem ŠJ103 a štolou v trase STT a štolami 
v trase JTT/STT 
Fig. 6 Expansion of possibilities of seismic tomography: marking of data density in the section – chart of tomography geometry between borehole ŠJ103 and the 
gallery on the NTT alignment and galleries on the STT/NTT alignment 
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had also to be adapted. Exemplary geometry of the standard 

and modifi ed measurements on borehole fans is presented in 

Fig. 4. 

The comparison of seismic sections with results of pressuremeter 

measurements allowed for interpolation of the determined point 

strength and deformational characteristics of the rock environment 

pevných hornin (vápenců). Snížené rychlosti se rovněž vyskytova-

ly v místech litologických změn (polohy břidlic) a v místech pře-

chodu mezi jednotlivými kvazihomogenními bloky hornin. Vysoké 

rychlosti šíření seismických vln (4000–6500 m.s-1) ukazovaly na 

částečnou hydrotermální metamorfózu zastižených vápenců, což 

odpovídalo geologické dokumentaci vrtných jader.

Obr. 7 Rozšíření možností seismické tomografi e: výsledné řezy v rovině vymezené oběma štolami s distribucí rychlosti šíření v délce až 285 m
Fig. 7 Expansion of possibilities of seismic tomography: resultant sections in the plane delimited by both galleries, with distribution of velocity at the length of up 
to 285m 

Obr. 8 Seismická tomografi e mezi průzkumnými vrty J1 a J2
Fig. 8 Seismic tomography between exploratory boreholes J1 and J2 
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Průzkumné vrty byly prováděny z koncových čeleb obou štol 

ve směru a v případě JTT i proti směru ražby a na vrtných profi -

lech kolmo ke směru ražby. Vrty dosahovaly délek 60–75 m, jejich 

vzdálenost na vrtných profi lech činila kolem 30 m. Výsledné řezy 

tak představovaly plošnou mapu v rovině vymezené oběma štolami 

s distribucí rychlosti šíření v délce 285 m. V takto vymezené oblas-

ti bylo možné na základě poznatků z popisu vrtů stanovit přesnější 

vymezení bloků jednotlivých hornin včetně jejich případného tek-

tonického omezení (obr. 7).

Prosvěcování bylo realizováno vždy minimálně mezi dvojicemi 

vrtů, které tak vymezovaly roviny řezů. V případě vrtů do boků 

štoly se jednalo o řezy vedené rovnoběžně s rovinou počvy što-

ly. U vrtů vedených úpadně do dna štoly byl výsledný rychlostní 

řez orientován v obecné rovině zapadající šikmo pod dno štoly ve 

směru vrtů. Rozměry těchto plošných řezů byly dány délkou vrtů 

a vzdáleností mezi nimi a dosáhly velikosti až 30 × 70 m. I v těchto 

řezech byly vymezeny bloky jednotlivých hornin včetně tektonic-

kého omezení (obr. 8).

8. GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ Z PRŮZKUMNÝCH ŠTOL 
PO JEJICH VYRAŽENÍ

Po ukončení ražby průzkumných štol v trase STT i JTT byla po-

stupně v obou průzkumných štolách prováděna geofyzikální měře-

ní sestávající ze seismické profi lové tomografi e, georadaru a mik-

rogravimetrie.

Georadarová a seismická měření byla zpracována do formy po-

délných řezů. Gravimetrická měření byla spočtena a prezentována 

jako modifi kované Bouguerovy tíhové anomálie.

Seismické tomografi cké p rofi ly byly vedeny dnem v ose štoly 

a ve štole STT v pravém jižním boku (směrem k JTT) a ve stropě 

štoly. Úsek měřený ve stropě štoly byl vytipován na základě shody 

on the section plane between pressuremeter fan boreholes. The 

Table 1 presents the rock types encountered by the exploratory 

gallery with the velocity of seismic wave propagation attributed 

to them. 

The results of the seismic tomography on pressuremeter fans 

were presented in the form of tomography velocity sections. Basic 

zoning (rajonisation) of the rock environment in the sections and 

planes in the surroundings of the boreholes was determined on the 

basis of geophysical measurements in the boreholes forming the 

pressuremeter fans. An example of the output from measurements 

on borehole fans is presented in Fig. 5. 

7. EXPLORATORY BOREHOLES FROM THE GALLERY 

The exploratory boreholes were carried out from the gallery for 

the northern tunnel tube (NTT) into the area of the southern tunnel 

tube and the area of the northern tunnel tube behind the end of the 

exploratory gallery and from the gallery for the southern tunnel 

tube (STT) into the area of the northern tunnel tube behind the 

end of the exploratory gallery. All boreholes were, in line with 

the design for exploratory operations, used also for geophysical 

exploration. The excavation advance and the addition of the gallery 

on the STT route to the investigation opened other possibilities 

for the use of seismic tomography. It was newly possible to carry 

out tomography not only between exploratory boreholes, but even 

between boreholes and the gallery or between the two galleries. 

The addition of the tomography between the two galleries and 

between the borehole and the gallery to the investigation required 

modifi cation of the survey technique including installation of 

survey horizontal geophones into the gallery side wall and ensuring 

cable connection between workplaces in individual galleries in the 

NTT and STT (see Fig. 6). 

Obr. 9 Georadarová, gravimetrická a sesimická měření ze štoly: vertikální řezy se zvýšenou odrazivostí v georadarovém signálu v úsecích s lokálním minimem 
tíhového zrychlení a sníženou rychlostí seismických vln
Fig. 9 GPR, gravimetry and seismic measurements from gallery: vertical sections with increased refl ectivity in the GPR signal in sections with local minimum 
of gravity acceleration and reduced velocity of seismic waves 
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významných indikací z měření ze štoly i z povrchových měření 

(obr. 9 a 10). 

Výsledky podélných seismických, gravimetrických a geoelek-

trických měření dokázaly spolehlivě vymezit jednotlivé kvaziho-

mogenní bloky v extrémně nehomogenním prostředí s náhlými 

změnami vlastností masivu a detekovat poruchové zóny v pevných 

horninách, zejména vápencích. 

The distribution of velocities in the tomography sections 

obtained was affected by the relative representation of individual 

rock types in the section plane, by spatial parameters of layers 

and fractures and, fi rst of all, by their orientation relative to 

paths of the seismic rays being monitored. Greater representation 

of fractured hard rock (limestone) was indicated in locations of 

reduced velocities. Reduced velocities were also encountered in 

locations of lithological changes (shale layers) and in locations of 

transition between individual quasi-homogeneous rock blocks. The 

high velocities of propagation of seismic waves (4000–6500m.s-1) 

indicated partial metamorphosis of the limestone encountered, 

corresponding to the geological documentation of the borehole 

cores. 

Exploratory boreholes were carried out from the excavation 

end faces of both galleries in the direction and, in the case of the 

STT, even in the direction opposite to the excavation advance and 

on borehole profi les perpendicularly to the excavation advance. 

The lengths of the boreholes amounted to 60–75m, their spacing 

on the borehole profi les amounted to ca 30m. The resultant 

sections represented a planar map on a plane delimited by the two 

galleries, with the distribution of velocity of propagation at the 

length of 285m. In the area delimited in this way it was possible 

to determine more accurate delimitation of individual rock blocks 

including possible tectonic boundary of the blocks on the basis of 

the knowledge obtained from the description of the boreholes (see 

Fig. 7). 

The tomography was carried out always minimally between pairs 

of boreholes, which determined the planes of sections in this way. 

In the case of boreholes into the gallery side walls, the sections 

were kept in parallel with the gallery bottom plane. In the case 

of boreholes carried out at a downward gradient into the gallery 

Obr. 10 Podélná seismická měření ve štole STT s výsledným detailním členěním masivu
Fig. 10 Longitudinal seismic measurements in the gallery for the NTT with resultant detailed division of the massif 

Obr. 11 Možnosti seismického prosvěcování mezi dvojicí či trojicí vrtů z čelby 
tunelu v geotechnicky složitých a rizikových úsecích (např. při ražbě tunelu 
pod objekty) 
Fig. 11 Possibilities of seismic tomography between a pair or a triplet of 
boreholes from tunnel excavation face in geotechnically complex and risky 
sections (e.g. during the course of tunnel excavation under buildings) 
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bottom, the resultant velocity section was oriented in a general 

plane dipping at an angle under the gallery bottom in the direction 

of the boreholes. The dimensions of the horizontal sections were 

given by the length of boreholes and distances between them and 

reached the size up to 30×70m. Blocks of individual rock types 

including tectonic limitation (see Fig. 8) were determined even on 

these sections. 

 8. GEOPHYSICAL MEASUREMENTS 
FROM EXPLORATORY GALLERIES 
AFTER COMPLETION OF EXCAVATION

Geophysical measurements comprising seismic profi le 

tomography, ground penetrating radar and microgravity survey 

were gradually carried out in both exploratory galleries on the NTT 

and STT routes after completion of the excavation. 

The GPR and seismic measurements were processed into the 

form of longitudinal sections. The gravimetry measurements were 

computed and presented as a modifi cation of Bouguer gravity 

anomalies. 

Seismic tomography profi les were led through the bottom on the 

gallery centre line and, in the gallery of the NTT, on the right-hand 

southern sidewall (in the direction of the STT) and in the gallery 

roof. The section measured in the gallery roof was tipped on the 

basis of an agreement of signifi cant indications from measurements 

from the gallery with surface measurements (see Figures 9 

and 10). 

Results of the longitudinal seismic, gravimetric and geoelectrical 

measurements managed to reliably delimit individual quasi-

homogeneous blocks in extremely non-homogeneous environment 

with abrupt changes in the massif properties and detect fault zones 

in strong rock types, fi rst of all limestone. 

9. GEOMETRIC MODIFICATIONS OF SEISMIC 
TOMOGRAPHY 

In the case of the safety cored holes ahead of excavation face it is 

possible to recommend substitution or adding the seismic logging 

to the tomography in the “borehole – excavation face” arrangement. 

This substitution appears to be reasonable up to the length of the 

advance borehole of 20–30m. For greater distances, the output 

has always the form of seismic logging curve. At a close distance 

from the excavation face, the difference between 1D information 

from logging (distribution of seismic velocities in the borehole 

surroundings) and the areal 2D map of distribution of seismic 

velocities in a selected plane is signifi cant. Extension of the time 

necessary for execution of tomography in comparison with the 

logging is not fundamental. A possibility of determination of the 

section plane according to prevailing trends of faults or geological 

situation can also be a signifi cant benefi t for a geotechnical 

engineer. 

Measurement of borehole fans represents a possibility of linking 

the propagation velocities to other geotechnical parameters and 

allows for reasoning that there is planar distribution of geotechnical 

parameters corresponding to the map obtained from seismic 

tomography measurements. 

In geotechnically complicated and risky areas, e.g. during 

tunnel excavation under buildings, a suitable variant of seismic 

tomography is application of a modifi cation of measurement 

between a pair or triplet of holes bored from the tunnel excavation 

face, with creation of more tomography sections (see Fig. 11). 

Geophysical measurements in combination of surface longit-

udinal measurements with measurement in exploratory boreholes 

and galleries allow for purposeful spatial modifi cations, which 

9. GEOMETRICKÉ MODIFIKACE SEISMICKÉHO 
PROSVĚCOVÁNÍ 

U bezpečnostních jádrových předvrtů lze doporučit nahrazení či 

doplnění seismokarotáže prosvěcováním v uspořádání „vrt – čel-

ba“. Toto nahrazení se jeví jako účelné do délky předvrtu 20–30 m. 

Pro větší vzdálenosti je výstupem vždy standardní seismokarotážní 

rychlostní profi l. V blízké zóně od čelby je rozdíl mezi 1D informa-

cí z karotáže (rozložení seismických rychlostí v okolí vrtu) a ploš-

nou 2D mapou distribuce seismických rychlostí ve zvolené rovině 

významný. Prodloužení času nutného k provedení prosvěcování 

není oproti karotáži zásadní. Výrazným benefi tem pro geotechnika 

může být i možnost určení roviny řezu dle převažujících směrů po-

ruch či geologické situace.

Měření vrtných vějířů představuje možnost navázání rychlostí 

šíření seismických vln na další geotechnické parametry a dovoluje 

usuzovat na plošnou distribuci geotechnických parametrů dle mapy 

získané ze seismických tomografi ckých měření.

V geotechnicky složitých a rizikových úsecích, např. při ražbě 

tunelu pod objekty, je vhodnou variantou seismického prosvěcová-

Obr. 12 Fotografi e pořízené při kamerové dokumentaci vrtů: horní obrázek 
představuje zastižené zkrasovění, dolní je záznamem ze zvodnělého vrtu v místě 
přítoku vody do vrtu z otevřené pukliny
Fig. 12 Photographs provided during camera documentation of boreholes: 
upper picture represents karstifi cation, lower picture is a record from water-
-bearing borehole in the location of water infl ow from an open fi ssure 
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can bring signifi cantly higher amount of information required 

for assessing complicated geological conditions, fi rst of all in 

a complex environment of an urban development. Collaboration 

among geologist/geotechnical engineer, contractor for geophysical 

work and contractor for underground construction is necessary for 

full use of possibilities of geophysical methods. 

A combination of GPR measurements in boreholes and 

conducting camera inspections of boreholes turned out to be 

useful. Camera inspection of a borehole allows for eliminating 

inaccuracies in documentation of a borehole core originating as a 

result of manipulation with the core during the course of drilling, 

placing it into boxes or its transportation. In addition, it is possible 

owing to the camera inspection to get an idea of the state of the 

ground in situ; it is possible to exactly determine locations of 

possible infl ows of water into the borehole, to verify the extent of 

karst phenomena encountered etc. 

Some fi ssures and karst phenomena from the Radlice Radial 

Road investigation are presented in Fig. 12 as examples from 

camera inspections. 

10. CONCLUSION

The survey and investigation work signifi cantly expanded 

the knowledge about geological conditions and geotechnical 

properties of the rock massif which will be encountered during 

the course of excavation of two tubes of large road tunnels. The 

extent and rate of damage to the rock massif in the underground 

working surroundings resulting from the technique applied to 

its disintegration, referred to as the EDZ (Excavation Damage 

Zone), is important information from geophysical seismic and 

GPR measurements. Signifi cant fi ndings requiring modifi cation 

of the excavation technique and support of the exploratory gallery 

excavation appeared already during the course of exploratory 

operations at the excavation face. A geophysicist needs 

a professional space to be able to purposefully propose or modify 

and implement individual methods and techniques of gathering 

data within the framework of the project and approved resources. 

In this particular case, the operative attitude and collaboration 

between the contractor for investigation and the construction 

management allowed for effective using of possibilities of 

individual investigation methodologies. Newly obtained fi ndings 

helped to solve the issues and problems the existence of which 

could not be guessed at the time of preparation of the geotechnical 

investigation.
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ní modifi kace měření mezi dvojicí či trojicí vrtů vedených z čelby 

tunelu s vytvořením více tomografi ckých řezů (obr. 11).

Geofyzikální měření v kombinaci povrchových podélných mě-

ření s měřením v průzkumných vrtech a štolách dovolují účelné 

prostorové modifi kace, které mohou přinést výrazně vyšší množ-

ství informací potřebných pro hodnocení složitých geologických 

poměrů zejména ve složitém prostředí městské zástavby. Pro plné 

využití možností geofyzikálních metod pro účely geotechnické-

ho průzkumu je nutná spolupráce mezi geologem/geotechnikem, 

zhotovitelem geofyzikálních prací i zhotovitelem podzemního 

díla. 

Jako účelná se ukázala i kombinace georadarového měření ve 

vrtech a provádění kamerových prohlídek vrtů. Kamerová prohlíd-

ka vrtu dovoluje eliminovat nepřesnosti dokumentací vrtného jádra 

vzniklé v důsledku manipulací s  jádrem v průběhu vrtání, při jeho 

ukládání, nebo při jeho převozu. Dále je možné si díky kamerové 

prohlídce udělat představu o stavu horniny in situ, je možné přesně 

určit místa případných přítoků vody do vrtu, ověřit rozsah zastiže-

ných krasových jevů atd. 

Na obr. 12 jsou uvedeny jako ukázka z kamerových prohlídek 

některé zastižené pukliny a krasové jevy z prezentovaného průzku-

mu Radlické radiály. 

10. ZÁVĚR

Provedené průzkumné práce značně rozšířily poznatky o geo-

logických poměrech a geotechnických vlastnostech horninového 

masivu, které budou zastiženy při stavbě dvou tunelových tubusů 

velkých silničních tunelů. Důležitou informací z geofyzikálních 

seismických a georadarových měření jsou rozsah a míra poruše-

ní horninového masivu v okolí podzemního díla vlivem použité-

ho způsobu jeho rozpojování označovaná jako EDZ (excavation 

damage zone). Již v průběhu průzkumných prací na čelbě dochá-

zelo k důležitým zjištěním, která si vyžádala úpravy technologie 

ražby a zajištění výrubu průzkumné štoly. Pro geofyzika je nutný 

odborný prostor, aby mohl účelně navrhnout, případně modifi ko-

vat a realizovat jednotlivé metody a způsoby získávání dat v rámci 

projektu a sjednaných prostředků. V daném případě operativní pří-

stup a spolupráce mezi zhotovitelem průzkumu a stavbou umožnily 

efektivně využít možnosti jednotlivých metodik průzkumu. Nově 

zjištěné poznatky napomohly k řešení otázek a problémů, jejichž 

existenci nebylo možné v době přípravy geotechnického průzkumu 

odhadnout.
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