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1. INTRODUCTION 

The construction of the two mined cable tunnels (CT), 

specifi cally the Karlín CT section between shafts J34 and J33 and 

the Invalidovna CT, commenced last year within the framework of 

the expansion and linking of the existing network of cable tunnels 

(CT) operated by the company of PREdistribuce, a.s. The primary 

function of the newly originating structures is to allow leading 

of 110kV and 22kV high tension cables. The construction of the 

Invalidovna cable tunnel, located under the Rohanský Ostrov 

embankment road near the Baroque building of Prague Invalidovna 

(Hotel des Invalides) to which the paper is devoted, commenced in 

May 2019. The project owner is the company of PREdistribuce, a.s. 

(PREdi), the general contractor is the company of PRAGIS a.s., the 

design was carried out by the designing and engineering company 

of KO-KA s.r.o. and the contractor for geotechnical monitoring is 

the company of INSET s.r.o. 

2. DESCRIPTION OF BASIC CONSTRUCTION 
PARAMETERS 

The Invalidovna cable tunnel is formed by one sunk shaft 

denoted as J38, a 16.4m long technical linking gallery P1, a 2.9m 

long transition section leading to TK5 utility chamber, utility 

chamber denoted as TK5-1 and a 3.7m long transition section. The 

excavation including the primary lining is carried out according 

to principles of the New Austrian Tunnelling Method (NATM). In 

the fi rst stage, shaft J38 was sunk to the level of 163.9m a.s.l. (ca 

22.4m under the terrain level). The gallery between the shaft and 

1. ÚVOD

V rámci rozšiřování a propojení stávající sítě kabelových tune-

lů (KT) společnosti PREdistribuce, a.s. se začalo v loňském roce 

s výstavbou dvou ražených tunelů, a to konkrétně s KT Karlín 

úsek mezi šachtami J34 a J33 a KT Invalidovna. Primární funkcí 

nově vznikajících staveb je vedení kabelů vysokého napětí 110 kV 

a 22 kV. Výstavba části kabelového tunelu Invalidovna, situova-

ného pod komunikací Rohanské nábřeží poblíž barokního objektu 

pražské Invalidovny, kterému se příspěvek věnuje, začala v květ-

nu roku 2019. Investorem akce je společnost PREdistribuce, a.s. 

(PREdi), generálním dodavatelem stavby je společnost PRAGIS 

a.s., projekční práce realizovala projekční a inženýrská kancelář 

KO-KA s.r.o., zhotovitelem geotechnického monitoringu je spo-

lečnost INSET s.r.o.

2. POPIS ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ DÍLA 

KT Invalidovna je tvořen jednou hloubenou šachtou s označe-

ním J38, technickou propojovací štolou P1 délky 16,4 m, přecho-

dovým úsekem do technické komory TK5 délky 2,9 m, technickou 

komorou s označením TK5-1, přechodovým úsekem do vlastní 

tunelové trouby TK5-2 o délce 3,7 m a vlastní tunelovou trasou 

délky 527,4 m (obr. 1). Ražba i primární výztuž jsou prováděny 

podle zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). V první 

etapě stavby byla vyhloubena šachta J38 na kótu 163,9 m n. m. 

(cca 22,4 m pod úroveň terénu). Následně byla vyražena propo-

jující chodba mezi šachtou a technickou komorou spojující hlav-

ní tunelovou trasu kabelového tunelu. K prorážce hlavní tunelové 
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ABSTRAKT
Výstavba 527 m dlouhého kabelového tunelu Invalidovna společnosti Pražská energetika a.s. v pražském Karlíně započala v létě roku 

2019 a dosud probíhá. Tunel je ražen konvenčně Novou rakouskou tunelovací metodou. V předstihu před samotnou ražbou kabelového 
tunelu byl v zóně ovlivnění stavbou osazen monitorovací systém měření geotechnického monitoringu. Ten byl tvořen zejména sítí nivelač-
ních bodů, do horninového masivu nad kalotu tunelu byl instalován jeden extenzometr a byla provedena důkladná pasportizace povrchu, 
inženýrských sítí i veškerých objektů v poklesové kotlině. V průběhu hloubení šachty i ražení štoly pak byla využita široká škála dalších 
měření, která jsou standardní součástí geotechnického monitoringu konvenčně ražených podzemních staveb. Příspěvek si klade za cíl shr-
nout výsledky dosavadního geotechnického monitoringu, geologického dozoru a seznámit čtenáře s podzemním dílem kabelového tunelu 
Invalidovna, budovaným v podmínkách městské zástavby.

ABSTRACT
The construction of the 527m long Invalidovna cable tunnel of the company of Pražská Energetika a.s. in the Prague district of Karlín 

commenced in the summer of 2019 and still continues. The tunnel is being excavated conventionally using the New Austrian Tunnelling 
Method. The monitoring system was installed in the zone to be affected by the construction in advance of the cable tunnel excavation. 
It was formed fi rst of all by a network of levelling points, one extensometer installed in the ground massif above the tunnel top heading 
and a thorough condition survey of the terrain surface, utility networks and all structures within the settlement trough. A wide range 
of other measurements, forming a standard part of geotechnical monitoring of conventionally excavated underground structures, was 
conducted during the shaft sinking process. The paper aims to summarise the results of the geotechnical monitoring conducted so far and 
the geological supervision and informs readers about the underground construction of the Invalidovna cable tunnel carried out in the 
conditions of urban development. 
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the utility chamber linking the main tunnel route of the cable tunnel 

was driven subsequently. The breakthrough of the main tunnel tube 

into the existing structure of the Rohanský Ostrov CT will take 

place in the location of TK4 utility chamber, located under shaft 

J37 in Rohanské nábřeží Street in front of the “River Garden III” 

building. The tunnel gradient falls toward a sump pit. The tunnel 

section from TK5 to the sump pit runs downhill at a gradient of 

0.55%; the remaining section is led uphill at a gradient of 0.55%. 

The overburden thickness varies between 15m and 19m. The 

egg-shaped tunnel cross-section with theoretical excavated cross-

section dimensions of 3.5m × 3.6m has the area of 10.27m².

Depending on geotechnical conditions, the tunnel is divided into 

three NATM excavation support classes. The tunnel structure is 

designed to be formed by lattice girders, shotcrete, welded mesh 

and rockbolts. The primary lining corresponds to the various 

thickness, depending on the NATM excavation support class. 

The waterproofi ng is designed as an intermediate system inserted 

between the temporary lining and fi nal lining. The secondary lining 

is a permanent reinforced concrete structure ensuring a stable 

profi le throughout the construction life. 

J38 sunk shaft 

J38 shaft is a utility shaft on the cable tunnel; it is located in 

Rohanské Nábřeží Street in the extension of U Invalidovny Street. 

The shaft profi le is circular with the fi nished internal diameter 

of 4.6m and the depth of 22.4m. A temporary drainage sump for 

pumping seepage water to the terrain surface, to a sedimentation 

cascade, is carried out at the shaft bottom. Two basic methods were 

used during the course of sinking the shaft, namely sinking under 

protection of a pile wall and sinking using colliery frames. After 

trouby do stávajícího objektu KT Rohanský ostrov dojde v místě 

technické komory TK4, která je situována pod šachtu J37 a nachá-

zí se v ulici Rohanské nábřeží před objektem „River Garden III“. 

Trasa tunelu je spádována do čerpací jímky. Úsek tunelu od TK5 

k jímce je veden úpadně ve sklonu 0,55 %, zbylý úsek je veden 

dovrchně ve sklonu 0,55 %. Mocnost nadloží se pohybuje mezi 15 

a 19 m. Příčný profi l tunelu je vejčitého tvaru teoretického výrubu 

3,5 × 3,6 m (plocha 10,27 m²).

V závislosti na geotechnických podmínkách je tunel rozdělen do 

tří technologických tříd NRTM. Konstrukčně je primární ostění tu-

nelu řešeno z příhradové výztuže, stříkaného betonu, ocelových sítí 

a svorníků. Primární ostění má různou tloušťku, podle technolo-

gické třídy NRTM. Hydroizolace díla je řešena mezilehlou izolací 

vloženou mezi provizorní a defi nitivní ostění. Sekundární ostění je 

ze železobetonu a zajišťuje stabilní profi l po celou dobu životnosti 

stavby. 

Hloubená šachta J38

Šachta J38 je technologickou šachtou kabelového tunelu a na-

chází se v ulici Rohanské nábřeží v prodloužení ulice U Invalidov-

ny. Šachta má kruhový profi l o světlém průměru 4,6 m s hloub-

kou 22,4 m. Do dna šachty je osazena dočasná odvodňovací jímka 

s čerpáním průsakových vod na povrch do sedimentační kaskády. 

Během hloubení šachty se použily dva základní technologické po-

stupy, a to hloubení pod ochranou pilotové stěny a hloubení v důl-

ních rámech. Po realizaci pilot následovalo vlastní hloubení s pro-

váděním dočasné výztuže v části pilotové stěny ocelovými sítěmi 

a stříkaným betonem, pod úrovní pilot důlními rámy, ocelovými 

sítěmi a stříkaným betonem.

Obr. 1 Situace stavby
Fig. 1 Construction layout
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completion of the piles, the sinking of the shaft followed with 

installation of temporary support in a part of the pile wall using 

welded mesh and shotcrete; under the level of the piles, colliery 

frames, welded mesh and shotcrete are used. 

The secant pile wall is formed by 32 piles 880mm in diameter. 

The secondary piles are reinforced with reinforcement cages 

consisting, with respect to the depth, of two pieces. The piles were 

keyed into the weight-bearing sub-grade, to the depth of 16.2m. 

The upper part of the piles was stiffened by a shaft collar [1]. In the 

locations of the shaft stabilisation by the pile wall, the temporary 

lining was supplemented with KARI welded mesh and shotcrete at 

the total thickness of the levelling layer of 150mm. 

Under the level of the piles, the sinking of the shaft continued 

for additional 6m depth with the support provided by TH frames. 

Colliery TH frames were installed with minimum overlapping 

of 400mm. They were connected with two coupling straps. The 

colliery support frames start approximately 0.9m above the bottom 

of the pile wall by a doubled frame anchored into the pile wall 

with 0.5m long dowels Ø 22mm. The frames are complemented 

by KARI mesh and shotcrete with the total depth of the temporary 

support layer of 300mm [1]. The rock in shaft J38 was disintegrated 

throughout the depth mechanically and manually, without 

application of blasting. The excavation of J35 shaft was fi nished at 

the level of the tunnel stub heading toward the TK5 utility chamber. 

Mined part

The initial tunnel structures driven toward the main tunnel section 

comprise the gallery leading from the tunnel stub from J38with the 

horseshoe shaped profi le “P1” and TK5 utility chamber, which is 

located under Rohanské Nábřeží Street on the centre line of the 

main route of the tunnel. The excavation of the linking gallery “P1” 

and TK5 chamber proceeds through the Zahořany Formation rock. 

The TK5utility chamber will end by tunnel stubs heading to two 

directions [2]. This specifi c location is solved eastward using the 

TK5-2 profi le, by stabilisation with a pair of walers from concrete 

reinforcement rods Ø16mm tied-up with stirrups; westward, 

the location is solved by a single-sided tunnel stub heading in 

the direction of the tunnel route itself (see Fig. 2). In this way, 

TK5chamber in the fi nal state will allow for construction of the 

cable tunnel route in the direction of Těšnov, containing the Těšnov 

transformer station, as well as the planned continuation of the 

tunnel route heading in the direction of Libeň. 

The main tunnel tube in the TK4–TK5 section is a working 

carried out in mining-like way using the action of the ground 

mass on stabilisation of the excavation surroundings. The design 

thickness of the temporary excavation support structure amounts 

to 250mm. It is divided into three excavation support classes (TT3, 

TT4 and TT5), depending on geotechnical conditions. In terms 

of the structure, the temporary lining is designed to comprise 

lattice girders or colliery frames, as the case may be, shotcrete and 

welded mesh, complemented by a system of rockbolts [3]. The 

lattice arches are designed to be installed in each excavation round; 

the excavation round length is defi ned by the NATM excavation 

support class in which the excavation is just located. It ranges from 

0.5m to 1.6m (see Fig. 3). 

The design counts on the use of rockbolts for the stabilisation of 

the vault and the forepoling at the top heading used for worsened 

geotechnical conditions in geotechnical classes TT4 and TT5 in 

each excavation round. Specifi cally, 50% and 30% of the vault 

surface is to be grouted in classes TT5 and TT4, respectively. 

In TT3, forepoling at the top heading and application of self-

drilling rockbolts was, in contrast with the design documents, 

Převrtávaná pilotová stěna je tvořena 32 ks pilot průměru 

880 mm. Sekundární piloty jsou vyztuženy armokošem, který je 

vzhledem k hloubce dvojdílný. Piloty byly dovrtány s vetknutím 

až do únosného skalního podloží do hloubky 16,2 m. Vrchní část 

pilot byla ztužena ohlubňovým věncem [1]. V místech zajištění 

šachty pilotovou stěnou je provizorní ostění tvořeno KARI sítí 

a stříkaným betonem v celkové tloušťce vyrovnávacího nástřiku 

150 mm.

Pod úrovní pilot pokračovalo hloubení v důlních rámech dal-

ších 6,2 m. Byla instalována důlní korýtková výztuž s přesahem 

dílů vždy minimálně 400 mm, spojených vždy dvěma třmenovými 

spojkami. Důlní výztuž začíná přibližně 0,9 m nad patou pilotové 

stěny zdvojeným rámem, kotveným do pilotové stěny pomocí trnů 

Ø 22 mm a délky 0,5 m. Rámy jsou doplněny o výstužné KARI 

sítě s nástřikem betonu v celkové tloušťce 300 mm [1]. Rozpojo-

vání hornin v šachtě J38 bylo realizováno v celé hloubce strojním 

a ručním způsobem, bez použití trhacích prací. Šachta J38 byla 

dohloubena do úrovně rozrážky směrem k technické komoře TK5.

Ražená část

Úvodními raženými díly k hlavnímu tunelovému úseku jsou spoj-

ka z rozrážky z J38 podkovovitého profi lu „P1“ a technická komo-

ra TK5, která je umístěná pod ulicí Rohanské nábřeží v ose hlavní 

trasy díla. Ražba spojky „P1“ i komory TK5 probíhá v horninách 

zahořanského souvrství. Technická komora TK5 vyústí oboustran-

ným rozražením [2]. Toto specifi cké místo je řešeno směrem na 

východ v profi lu TK5-2 zajištěním dvojicí převázek z betonářské 

výztuže Ø 16 mm svázaných třmínky a západním směrem jedno-

strannou rozrážkou ve směru vlastní tunelové trasy (obr. 2). Komo-

ra TK5 tak v defi nitivním stavu zajistí vedení jak trasy kabelového 

tunelu směrem na Těšnov s objektem transformovny Karlín, tak 

vedení tunelu v jeho plánovaném pokračování směr Libeň.

Hlavní tunelová trouba v úseku TK4–TK5 představuje dílo pro-

váděné hornickým způsobem s využitím působení horninového 

Obr. 2 Schematický půdorys znázorňující propojení šachty J38 s KT Invalidov-
na směrem k TK4 u šachty J37
Fig. 2 Schematic ground plan showing the linking of shaft J38 with the Inva-
lidovna CT in the direction of TK4 at J37 shaft 
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masivu na stabilizaci okolí výrubu. Návrhová tloušťka dočasného 

ostění díla je 250 mm a v závislosti na geotechnických podmínkách 

je rozdělena do tří technologických tříd (TT3, TT4 a TT5). Kon-

strukčně je provizorní ostění řešeno z příhradové výztuže, případně 

důlní výztuže a stříkaného betonu, ocelových sítí a doplněné sys-

témem svorníků [3]. Příhradové výztužné oblouky jsou navrženy 

v každém záběru, délka záběru je defi nována technologickou třídou 

NRTM, ve které se ražba právě nachází a pohybuje se od 0,5 do 

1,6 m (obr. 3).

S použitím svorníků pro zajištění klenby a jehlováním přístropí 

projekt počítá u zhoršených geotechnických podmínek v geotech-

nických třídách TT4 a TT5 při každém záběru. Konkrétně má být 

ve třídě TT5 injektováno 50 % plochy klenby, u TT4 pak 30 %. 

V TT3 bylo doposud od jehlování přístropí i využití samozávrt-

ných svorníků, oproti návrhové dokumentaci, v důsledku stability 

horninového masivu a pozitivního vývoje sledovaných deformací 

upuštěno.

Odvodnění stavby je řešeno spádováním do čerpacích jímek. 

S čerpací jímkou je počítáno v TK5; na staničení 248,8 m a dále 

budou operativně přidávány nácestné jímky, podle konkrétních 

míst a intenzity přítoků podzemních vod do díla.

3. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Inženýrskogeologický průzkum (IG), realizovaný společností 

INSET s.r.o. tři roky před samotnou stavbou, měl za cíl vyšetřit 

především následující tematické okruhy: geologickou skladbu pod-

loží, hydrogeologické poměry, očekávané přítoky podzemní vody 

do díla a šachty, geotechnické vlastnosti zemin a hornin, agresivitu 

podzemní vody na betonové konstrukce. Dalším cílem IG průzku-

mu bylo zpracovat doporučení pro způsob ražby kabelového tune-

lu, návrh vhodné technologie provedení a zatřídění do technolo-

gických tříd NRTM, včetně posouzení technologických vlastností 

a možnosti použití vytěžené rubaniny. V rámci IG průzkumu byly 

abandoned as a result of the good stability of the rock massif and 

the positive development of the deformations being monitored. 

The drainage of the tunnel is solved by gradients falling toward 

sump pits. A sump pit is planned for TK5; intermediate sump pits 

will be operatively added from chainage m 248.8, depending on 

particular locations and intensity of groundwater fl ows into the 

tunnel. 

3. ENGINEERING GEOLOGICAL SURVEY 

The engineering geological (EG) survey completed by the 

company of INSET s.r.o. three years before the construction work, 

aimed to examine fi rst of all the following thematic areas: the 

geological structure of the subgrade, hydrogeological conditions, 

the expected fl ows of groundwater into the tunnel and the shaft 

excavation, geotechnical properties of soils and rock and the 

concrete-aggressive action of groundwater. Another aim of the EG 

survey was to develop recommendations for the technique of the 

cable tunnel excavation, a proposal for an execution technique and 

categorisation into NATM excavation support classes, including 

the assessment of technical properties and the possibility of using 

the excavated muck. Four boreholes bored to the depth of 30m 

were conducted within the framework of the EG survey. They were 

complemented by results of archive sounding work. 

According to the geological structure, the tunnel at chainage m 

527.0 to 33.1 will be driven through weakly weathered Bohdalec 

Formation shale. Subsequently, at chainage 33.1 to 0.0, it will be 

driven mainly through fresh Zahořany Formation shale (see Fig. 4). 

The ground massif on the cable tunnel route can be divided 

into quasi-homogeneous units with highly variable structure and 

strength rock – the Bohdalec Formation and Zahořany Formation 

shale the unconfi ned compressive strength of which ranges from 7 

to 62MP or even higher. Categorisation of the rock in the excavation 

profi le into the NATM excavation support classes is presented in 

Table 1. 

Sinking of the shaft is affected by groundwater, which is bound 

to the highly porous permeability environment of the Vltava valley 

terrace. The excavation will be carried out under the water table, 

in the environment formed by Zahořany Formation and Bohdalec 

Formation shale, which is characterised by fi ssure permeability. 

Increased infl ows are expected in the location of the intersection 

with tectonically faulted rock mass. The infl ow rates 0.5–1.0L/s are 

anticipated in those locations. Horizontal boreholes drilled ahead 

of the excavation face will be carried out in the locations of tectonic 

faults, among others for the purpose of quantifi cation of infl ows 

into the excavation. The water table level in the area of operations 

will probably fl uctuate at 6.7 to 7.7m under the terrain [5].

4. GEOTECHNICAL MONITORING 

The construction work on sinking of J38shaft started by stripping 

of top soil and terrain fi nishes for the secant pile wall of the shaft 

in May 2019. Geotechnical monitoring started earlier, before the 

commencement of the construction, by detailed condition survey 

of the terrain surface and buildings within the settlement trough 

of the future construction. Engineering geological documents were 

carried out from the beginning of the shaft sinking operations, 

fi rst for the made ground and fl uvial sediments. Subsequently the 

gathered information about the ground environment is processed 

during the excavation and the ground is categorised into respective 

excavation support classes. The following elements of the 

geotechnical monitoring of the construction are being implemented 

or planned: 

Obr. 3 Příčný řez hlavní tunelovou troubou
Fig. 3 Main tunnel tube cross-section
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• condition survey/resurvey of structures affected by the 

construction;

• high-precision levelling of the terrain surface, underground 

structures and the cable tunnel itself;

• 3D trigonometric survey of above-ground buildings;

• precision measurements of deformations of above-ground 

buildings;

• measurements of deformations of the lining (convergence 

measurements);

• extensometer measurements in the excavation surroundings;

• measurements of stray currents;

• measurements of acoustic and dynamic effects of blasting 

operations (if they are performed); 

• measurements of stress on contact between ground and 

excavation support;

• measurements of stress in the primary lining with strain 

gauges;

• geological, hydrogeological and geotechnical supervision. 

All monitoring outputs were and further will be presented 

immediately after the assessment in the SAHURE monitoring 

information system (developed by the company of INSET s.r.o.), 

which is accessible on-line to all competent participants in the 

construction. 

realizovány čtyři jádrové průzkumné vrty do hloubek 30 m, kte-

ré byly doplněny o archivní sondážní práce. 

Podle zjištěné geologické stavby bude tunel ve staničení 527,0 

až 33,1 m ražen ve slabě zvětralých bohdaleckých břidlicích. Ná-

sledně ve staničení 33,1 až 0,0 m bude ražen hlavně ve zdravých 

zahořanských břidlicích (obr. 4).

Horninový masiv v trase kabelového tunelu lze rozdělit na kva-

zihomogenní celky se strukturně a pevnostně velmi proměnlivou 

horninou – bohdaleckými a zahořanskými břidlicemi, jejichž pev-

nost v prostém tlaku se pohybuje od 7 do 62 MPa nebo i více. 

Zatřídění hornin v profi lu ražby do tříd NRTM je uvedeno v tab. 1.

Hloubení šachty je ovlivněno podzemní vodou, která je váza-

ná na vysoce průlinově propustné prostředí údolní vltavské tera-

sy. Ražba bude probíhat pod hladinou podzemní vody v prostředí 

zahořanských a bohdaleckých břidlic, které jsou charakteristické 

puklinovou propustností. Zvýšené přítoky jsou očekávány v místě 

křížení s tektonicky porušenou horninou, přítoky v těchto místech 

jsou odhadnuty v rozmezí 0,5–1,0 l/s. V místě tektonických poruch 

budou při ražbě prováděny horizontální předvrty, mimo jiné za úče-

lem kvantifi kace přítoků do podzemního díla. Hladina podzemní 

vody se v zájmové oblasti bude pravděpodobně pohybovat v údolní 

terase na úrovni 6,7 až 7,7 m pod terénem [5].

Obr. 4 Podélný inženýrskogeologický řez
Fig. 4 Longitudinal engineering geological section

antropogenní sediment (navážky) – recent
anthropogenic sediment (made ground) – recent

náplavy hlinito-písčité, humózní, bahnité, holocén
loamy-sandy alluvium, humous, muddy, Holocene 

fl uviální terasový sediment Vltavy, pleistocenní
Vltava fl uvial terrace sediment, Pleistocene 

zcela až velmi zvětralá, jílovito-prachoviá břidlice, bohdalecké souvrství 
completely to very weathered, clayey-silty shale, Bohdalec Formation 

mírně zvětralá jílovito-prachovitá břidlice, bohdalecké souvrství (W4–W3) 
slightly weathered clayey-silty shale, Bohdalec Formation (W4–W3)

slabě zvětralá (navětralá) s polohami R3, bohdalecké souvrství (W2) 
fresh shale with R3 interlayers, Bohdalec Formation (W2) 

zdravá břidlice s polohami R4 a R2, bohdalecké souvrství (W1) 
fresh shale with R4 and R3 interlayers, Bohdalec Formation (W1) 

polyteichová facie, více prachovitá břidlice, bohdalecké souvrství 
metamorphic facies, more silty shale, Bohdalec Facie

zcela až velmi zvětralá prachovito-písčitá břidlice, zahořanské souvrství (W5) 
completely to very weathered silty-sandy shale, Zahořany Formation (W5)

mírně zvětralá prachovito-písčitá břidlice, zahořanské souvrství (W4–W3)
moderately weathered silty-sandy shale, Zahořany Formation (W4–W3) 

slabě zvětralá (navětralá) prachovito-písčitá břidlice, zahořanské souvrství (W2) 
slightly weathered silty-sandy shale, Zahořany Formation (W2)

zdravá prachovito-písčitá břidlice, zahořanské souvrství (W1) 
fresh silty-sandy shale, Zahořany Formation (W1)

tektonicky porušená břidlice s častými ohlazy 
tectonically faulted shale with frequent slicken-side surfaces

rozhraní skalní podloží a zeminy 
bedrock–soil interface

rozhraní mezi zeminami a stupni zvětrání 
interfaces between soils and weathering degrees 

hladina podzemní vody 
watertable

tektonické rozhraní – zlom a ohraničení více tektonicky porušená hornina 
tectonic interface – fault and boundary of more tectonically faulted rock 

legenda geologického profi lu
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4. GEOTECHNICKÝ MONITORING 

Stavební práce na hloubení šachty J38 začaly skrývkou a úpra-

vou terénu pro vlastní převrtávanou pilotovou stěnu šachty v květ-

nu 2019. Geotechnický monitoring začal již před zahájením stav-

by podrobnou pasportizací povrchu a objektů v poklesové kotlině 

budoucí stavby. Od začátku hloubení se prováděla inženýrskoge-

ologická dokumentace nejdříve navážek a fl uviálních sedimentů. 

Následně je při ražbě prováděna dokumentace a vyhodnocování 

zjištěných informací o horninovém prostředí, se zatříděním do pa-

třičných technologických tříd. Z dalších metodik geotechnického 

monitoringu stavby jsou realizovány, nebo plánovány následující:

• pasportizace/repasportizace objektů dotčených stavbou;

• přesné nivelační měření povrchu, podzemních objektů a sa-

motného kabelového tunelu;

• 3D trigonometrické měření nadzemních objektů;

• přesné měření deformací nadzemních objektů;

• měření deformací ostění (konvergenční měření);

• extenzometrická měření v nadloží výrubu;

• měření bludných proudů;

• měření akustických a dynamických účinků trhacích prací (po-

kud budou prováděny); 

• měření napětí na kontaktu mezi horninou a ostěním;

• měření napětí primárního ostění tenzometry;

• geologický, hydrogeologický a geotechnický dohled. 

Veškeré výstupy monitoringu byly a dále budou bezprostředně 

po jejich vyhodnocení prezentovány v informačním systému mo-

nitoringu SAHURE (vyvinutým společností INSET s.r.o.), který je 

on-line dostupný všem kompetentním účastníkům výstavby.

Konvergenční a extenzometrická měření

Konvergenční profily jsou v trase kabelového tunelu Invalidov-

na pětibodové, měřeny jsou konvergenčním pásmem opatřeným 

siloměrem, který zajišťuje konstantní napnutí pásma, a mikrome-

trem, který zabezpečí odečítání délky s přesností 0,05 mm. Podle 

prostorových možností, především s ohledem na vedení lutny, jsou 

tři body umístěny v kalotě a dva v opěří. Profi ly jsou instalová-

ny v roztečích 10 m jak v propojovacích technických štolách, tak 

v hlavním tunelovém úseku.

Convergence and extensometer measurements 

There are fi ve-point convergence measurement stations on 

the Invalidovna cable tunnel route. Convergences are measured 

with a convergence tape with a force gauge, which allows for 

constant tightening of the tape, and a micrometer, which ensures 

reading of the length with 0.05mm accuracy. Depending on 

spatial possibilities, fi rst of all with respect to the position of the 

ventilation duct, three points are installed in the top heading and 

two are in the bench. The measurement stations are installed at 10m 

spacing both in the technical linking galleries and the main tunnel 

section.

Until now, mostly fresh, silty shale of the Zahořany Formation 

has been encountered. The measured values of radial deformations 

of the lining are low, ranging up to 3mm. They are under the value 

of the fi rst warning state (the value is equal to 5mm). 

One extensometer borehole JE103 was installed on the tunnel 

route, above tunnel stub J38 and TK5, so that it provides knowledge 

about the ground behaviour for the remaining excavation. The 

extensometer borehole JE103 is designed for monitoring of 

deformations of the ground environment in the tunnel overburden 

in the direction of the borehole centre line (the extensometer stem). 

The basic principle lies in measuring the change in the position 

of the anchor stabilised in ground in relation to the extensometer 

head. Reading of deformations of the extensometer anchor is 

conducted in an automatic regime using a data logger. The results 

are transmitted through the mobile network to the contractor for 

monitoring. The levelling survey of subsidence of extensometer 

heads for determination of deformation of the extensometer 

anchors in relation to the deformation of its head is an inseparable 

part of the monitoring of shifting of the anchors in the ground. 

The borehole is fi tted with one four-level extensometer with 

the anchors located at the depths of 13.5m; 15.5m; 16.5m and 

19.5m [4].

The until now recorded values of the shifts on extensometer 

JE 103 amounted to the order of fi rst units of millimetre. The 

subsidence of the lower anchor located just above the excavation 

was most perceptible during the passage under the extensometer 

(subsidence of the head up to 1.0mm, subsidence of the lower 

anchor of 0.9mm) (see Fig. 5). 

Monitoring of neighbouring buildings 

Four real estates located in Rohanské nábřeží Street, at which 

continuous measurements are planned with respect to verifi cation 

whether they are not negatively affected by the construction, are 

observed within the framework of the geotechnical monitoring. 

Deformeters for observation of the width of cracks will be installed 

on signifi cant cracks before the approach of the excavation. They 

will be provided with reading of the values at regular weekly 

intervals. Cndition resurvey of all four real estates is planned after 

completion of construction work. 

The other structure being monitored for which the excavation 

means a certain risk is the DN1500mm circular cross-section 

underground fl ushing conduit passed under at three places. The 

thickness of the rock layer between the top heading of the cable 

tunnel and the bottom of the conduit amounts approximately to 

10m. Poor construction and technical condition of the lining of the 

fl ushing conduit was identifi ed during the condition survey carried 

out in 2019 and diagonal cracks permeating through the whole 

circumference of the circular cross-section were documented 

in several places. Detailed condition survey is planned after 

completion of the excavation.

Tab. 1 Zatřídění hornin podle technologické třídy NRTM
Table 1 Categorisation of rock according to the NATM excavation support 
class

staničení [TM]
chainage [TM]

horninové prostředí
ground condition

třída NRTM
NATM class

0–33
0–33

souvrství zahořanské
Zahořany Formation

3
3

44–92
145–224
264–279
316–527
44–92

145–224
264–279
316–527

souvrství bohdalecké

Bohdalec Formation

4

4

92–145
224–264
279–316
92–145

224–264
279–316

souvrství bohdalecké

Bohdalec Formation

5

5

33–44

33–44

souvrství bohdalecké, 
prostup tektonickou poruchou

Bohdalec Formation, 
passage through tectonic fault

5

5
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Until now (as of February 2020) blasting operations have not 

have to be used. Seismic and acoustic effects on neighbouring 

buildings and environment will be monitored in the case of using 

them. Installation of permanent seismic stations with continual 

reading and automatic transition of data to the monitoring offi ce 

is planned to be carried out on neighbouring buildings for the 

time when blasting is conducted. The decision on the precise 

location of the measurement stations will be made if the blasting 

operations are to be carried out. The values of dynamic effect of 

blasting operations prescribed for the neighbouring buildings are 

determined in accordance with CSN 730040 “Loads of technical 
structures by technical seismicity” at the vibration velocity of 

3mm/s. 

The acoustic effects will be checked in the protected external 

space of buildings from the point of view of hygienic limits 

prescribed within the framework of the Decree No. 272/2011 

Coll. of the Government of the Czech Republic on protection of 

health from adverse effects of noise and vibration. The excavation 

technique will be modifi ed in a case of adverse seismic or acoustic 

effects.

Another measure implemented in the settlement zone of the area 

of operations is hydrogeological monitoring. The groundwater 

table level is periodically monitored in surrounding hydraulic 

boreholes tipped on the basis of archive documents, with the values 

Doposud byly ražbami zastiženy převážně zdravé, prachovité 

břidlice zahořanského souvrství. Naměřené hodnoty radiálních de-

formací ostění jsou nízké, pohybují se do 3 mm a jsou pod hodno-

tou prvního varovného stavu (hodnota je 5 mm).

V trase díla byl instalován jeden extenzometrický vrt JE103 nad 

rozrážku mezi J38 a TK5 tak, aby poskytl znalosti o chování horni-

ny pro zbývající ražbu. Extenzometrický vrt JE103 je určený k mo-

nitoringu deformací horninového prostředí v nadloží tunelu, a to ve 

směru osy vrtu (extenzometrického stvolu). Základním principem 

je měření změny polohy kotvy stabilizované v hornině vůči hlavě 

extenzometru. Odečítání deformací kotev extenzometru je prová-

děno v automatickém režimu pomocí dataloggeru a výsledky jsou 

přenášeny mobilní sítí zhotoviteli monitoringu. Nedílnou součástí 

monitoringu posunů kotev v hornině je nivelační měření poklesů 

zhlaví extenzometru pro zjištění deformace kotev extenzometru se 

zohledněním deformace jeho zhlaví. Vrt je vystrojen jedním čtyř-

úrovňovým extenzometrem s kotvami umístěnými v hloubkách 

13,5 m; 15,5 m; 16,5 m a 19,5 m [4].

Dosud zaznamenané posuny na extenzometru JE103 dosahovaly 

hodnot v řádu prvních jednotek milimetru. Znatelný byl především 

pokles dolní kotvy těsně nad výrubem při podcházení extenzo-

metru (sedání zhlaví do 1,0 mm, pokles dolní kotvy 0,9 mm), viz 

obr. 5.

Obr. 5 Průběh posunů na extenzometru při průchodu ražby přechodovým úsekem TK5-3 mezi šachtou J38 a technickou komorou TK5
Fig. 5 Time history of displacements on the extensometer during the passage of the excavation through the transition section TK5-3 between shaft J38 and TK5 
utility chamber

nivelační měření pohybu zhlaví levelling survey of movement of heads
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of the water table levels ranging from 5.1 to 9.1m under the terrain 

surface. 

Engineering geological documents 

The excavation procedure is documented in detail in the 

engineering geological way and by photographs. Within 

the framework of those operations, the emphasis is on the 

petrographical composition and the degree of weathering of the 

present ground types, structural elements of the rock types and the 

presence of groundwater. Each excavation round is documented, 

with the output in the form of engineering geological records 

containing a sketch of the excavation face and a record of 

engineering geological conditions. The text record of the fi ndings 

comprises the assessment of rock quality using QTS classifi cation 

according to Tesař, categorisation of rock massif into excavation 

support classes, data on overbreaks, groundwater infl ows and the 

average maximum spacing of all discontinuities with zero or very 

low tensile strength. Sinking of J38 shaft proceeded through a layer 

of anthropogenic sediments; made ground thickness amounted 

to 8.4m. It had the character of sandy clay and loamy clay with 

brick fragments, marlstone and quartz boulders, with decomposed 

shale. Fluvial sediments of the Maniny fl ood-plain terrace of the 

Pleistocene age, with the character of coarse-grained sand, gravely 

sand and sandy gravel with quartz boulders up to 15cm. The 

sediments were highly permeable and heavily water-bearing. The 

water table was encountered during the sinking of the shaft at the 

level of approximately 6m under the terrain surface. Infl ows into 

the excavation were mostly screened by the pile wall. Nevertheless, 

Sledování objektů okolní zástavby

V rámci geotechnického monitoringu jsou sledovány čtyři nemo-

vitosti v ulici Rohanské nábřeží, u kterých se počítá s průběžným 

měřením z důvodu ověření, jestli nedochází k jejich negativnímu 

ovlivnění výstavbou. Před přiblížením ražby byly či budou na vý-

znamných trhlinách sledovaných objektů nadzemní zástavby osa-

zeny deformometry pro sledování šířky trhlin, s odečtem hodnot 

v pravidelném týdenním intervalu. Po ukončení stavebních prací 

je plánována repasportizace všech čtyř nemovitostí.

Dalším sledovaným objektem, pro který ražba představuje ur-

čité riziko, je podzemní betonový proplachovací kanál kruhového 

profi lu DN1500, který ražba podchází na třech místech. Mocnost 

nadloží mezi kalotou kabelového tunelu a dnem kanálu je přibližně 

10 m. Při pasportizaci provedené v létě 2019 byl zjištěn špatný sta-

vebnětechnický stav ostění proplachovacího kanálu a na několika 

místech byly dokumentovány diagonální trhliny prostupující celým 

obvodem kruhového profi lu. Po dokončení ražeb je plánována po-

drobná repasportizace.

Až doposud (stav k 02/2020) nemusely být trhací práce použi-

ty. V případě jejich využití budou sledovány seismické a akustické 

účinky na okolní objekty a prostředí. Na objektech okolní zástavby 

je po dobu použití trhacích prací plánována instalace stálých seis-

mických stanic s kontinuálním snímáním a automatickým přeno-

sem dat do kanceláře monitoringu. O přesném umístění těchto mě-

řicích stanic bude rozhodnuto, pokud se k trhacím pracím přistoupí. 

Pro objekty okolní zástavby jsou přípustné hodnoty dynamických 

účinků od trhacích prací stanovené v souladu s ČSN 730040 „Zatí-
žení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“ na 

hodnotu rychlosti kmitání 3 mm/s. 

Akustické účinky budou kontrolovány v chráněném venkovním 

prostoru staveb z hlediska hygienických limitů stanovených v rám-

ci nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříz-

nivými účinky hluku a vibrací. V případě nepříznivých seismic-

kých či akustických účinků bude adekvátně upravena technologie 

ražby.

Dalším z prováděných měření v poklesové zóně zájmového úse-

ku je hydrogeologické sledování. Úroveň hladiny podzemní vody 

je periodicky sledována v okolních hydrovrtech, vytipovaných 

na základě archivní dokumentace, s hodnotami měřených hladin 

v rozsahu 5,1 až 9,1 m pod terénem. 

Inženýrskogeologická dokumentace

Postup ražby je detailně inženýrskogeologicky a fotografi cky do-

kumentován. V rámci těchto prací je kladen důraz na petrografi cké 

složení a stupeň zvětrání přítomných hornin, strukturní prvky hor-

nin a přítomnost podzemní vody. Dokumentován je každý záběr, 

přičemž výstupem je inženýrskogeologický záznam, zahrnující ná-

kres čelby se záznamem inženýrskogeologických poměrů. Textový 

záznam zjištěných skutečností zahrnuje hodnocení kvality horni-

ny podle indexu QTS podle Tesaře, zatřídění horninového masivu 

do technologických tříd, údaje o nadvýlomech, přítocích podzemní 

vody a průměrné maximální vzdálenosti všech ploch diskontinuit 

o nulové nebo velmi malé tahové pevnosti. Hloubení šachty J38 

probíhalo ve vrstvě antropogenních sedimentů, navážky dosahova-

ly mocnosti 8,4 m a měly charakter jílu písčitého a písku hlinitého, 

s úlomky cihel, slínovce a valounů křemence, s rozloženou břidlicí. 

V hloubce 8,4 m až 11,7 m pod terénem byly zastiženy fl uviální 

sedimenty maninské údolní terasy pleistocenního stáří, charakteru 

hrubozrnných písků, písků se štěrkem a písčitých štěrků s valou-

ny křemene do 15 cm. Sedimenty byly vysoce propustné a silně 

zvodnělé. Hladina podzemní vody byla při hloubení zastižena na 

úrovni přibližně 176,8 m n. m. v hloubce okolo 6 m pod terénem. 

Obr. 6 Čelba ve zdravých zahořanských břidlicích, staničení 19,7 m úseku 
J38–TK5
Fig. 6 Excavation face in fresh Zahořany Formation shale, chainage m 19.7 
of the J38–TK5 section 
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seeping water was continually pumped from the bottom throughout 

the shaft sinking process. 

After excavation of fl uvial sediments, bedrock was encountered 

at the depth of 11.7m. It was formed by Ordovician age Zahořany 

Formation shale with various degrees of weathering. The initial 

two metres of the shale were formed by completely weathered to 

highly weathered rock; moderately weathered shale layer 1.2m 

thick and slightly weathered shale with ample carbonate veins at 

the thickness of 4.3m followed. From the depth of 19.2m to the 

shaft bottom located at the depth of 21.3m, the rock was already 

fresh. The strength of the fresh rock falls mostly into classes R4 

and R3. 

The tunnel excavation subsequently continued through relatively 

monotonous rock environment formed by fresh, tectonically 

faulted Zahořany Formation shale (see Fig. 6). The shale was 

mostly tabularly bedded, with cleavage planes forming thin 

laminas dipping south, i.e. into the rock mass, at 10–20 degrees; 

the shale creates tabular sides during the excavation. The rock mass 

is broken by sub-vertical fi ssures. Layers with the strength class up 

to R2 occur in the fresh rock. 

Worsened excavation conditions are anticipated according to 

the EG survey in the location of the passage through tectonic fault 

zones and interfaces, in particular at chainage m 145.2 to 92.4 and 

44.0 to 33.1. The tectonic faulting should be most distinct fi rst of 

all at chainage m 44.0 to 31.1. The layers of the most signifi cant 

tectonically faulted areas will be verifi ed by sub-horizontal 

boreholes carried out from the excavation heading.

From the knowledge gained so far during the excavation (26.0m 

of the total 550.4m of the excavation were fi nished as of 25th 

February 2020), the infl ows documented in the tunnel were only 

weak, in the order up to 0.1L/s. 

5. CONCLUSION

The excavation proceeds successfully, without signifi cant 

geotechnical problems. As long as the favourable deformational 

behaviour of the rock mass continues, it is likely that the excavation 

will be carried out in whole sections through more subtle excavation 

support classes than assumed by the design documents. The 

knowledge gained so far from the initial excavated metres of the 

future Invalidovna cable tunnel is a precious source of information 

both for safe continuation of the construction and for designing and 

monitoring of other underground construction projects which are 

planned for the Prague Karlín district in the future . 
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Přítoky do díla byly z valné většiny odcloněny pilotovou stěnou, 

prosakující voda byla nicméně čerpána ze dna průběžně po celou 

dobu hloubení. 

Po odtěžení fl uviálních sedimentů bylo v hloubce 11,7 m pod 

terénem zastiženo skalní podloží, tvořené zahořanskými břidlicemi 

ordovického stáří a různého stupně zvětrání. První dva metry břidlic 

byly tvořeny zcela zvětralou až velmi zvětralou horninou, následo-

vala břidlice mírně zvětralá v mocnosti 1,2 m a slabě zvětralá (navě-

tralá) břidlice s hojnými karbonátovými žílami o mocnosti dalších 

4,3 m. Od hloubky 19,2 m k bázi šachty v hloubce 21,3 m již byla 

hornina zdravá. Pevnost zdravých hornin spadá většinou do třídy R4 

a R3.

Samotná ražba následně pokračovala v poměrně monotónním 

horninovém prostředí zdravých tektonicky porušených zahořan-

ských břidlic (obr. 6). Vrstevnatost břidlic byla převážně deskovitá, 

plocha břidličnatosti tvoří tenké laminy, uklánějící se k jihu, tj. do 

hory, pod úhlem 10–20° a při těžbě tvoří deskovité boky. Hornina 

je porušená subvertikálními puklinami. Ve zdravých břidlicích se 

vyskytují ojediněle polohy pevnostně až ve třídě R2.

Zhoršené podmínky ražby jsou podle IG průzkumu očekávány 

v místě procházení tektonických zón a rozhraní, konkrétně ve sta-

ničení 145,2 až 92,4 m a 44,0 až 33,1 m. Především ve staničení 

44,0 až 31,1 m by mělo být tektonické porušení nejvýraznější. Po-

lohy nejvýznamněji tektonicky porušených oblastí budou ověřeny 

subhorizontálními předvrty z čelby.

Z doposud získaných poznatků při ražbě (k 25. 2. 2020 bylo vy-

raženo 26,0 m z celkových 550,4 m) byly dokumentovány přítoky 

do díla pouze slabé v řádech do 0,1 l/s.

5. ZÁVĚR

Ražby se daří provádět bezpečně, bez významných geotechnic-

kých problémů. Pokud bude jako doposud pokračovat příznivé de-

formační chování horninového masivu, je pravděpodobné, že bude 

ražba v celých úsecích realizována v subtilněji vyztužených tech-

nologických třídách, než předpokládala projektová dokumentace. 

Dosud získané poznatky z prvních vyražených metrů budoucího 

kabelového tunelu Invalidovna jsou cenným zdrojem informací jak 

pro bezpečné pokračování stavby samotné, tak pro projektování 

a monitoring dalších podzemních děl, která se v oblasti pražského 

Karlína plánují do budoucna realizovat.
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