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ÚVOD

Dne 15. 9. 2016 byla zahájena výstavba hlubinného kolektoru
II. kategorie „Hlávkův most“. Jeho základní funkcí je převedení
stávajících inženýrských sítí vedených v tělese mostu do podze-
mí, aby následně mohlo dojít k jeho rekonstrukci. Taktéž dojde
k propojení již vybudovaných kolektorů RNLS a SPHM.
Investorem stavby je hlavní město Praha zastoupené mandatářem
Zavos s.r.o., generálním dodavatelem stavby č. 8615 „Kolektor
Hlávkův most“ pak sdružení Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.,
projekční práce realizuje Ingutis s.r.o. a geotechnický monito-
ring zajišťuje Inset a.s.

V rámci realizace bylo vyraženo 385 m nové trasy, dvě technic-
ké komory o celkové délce 28 m, vyhloubeny čtyři šachty o cel-
kové hloubce 130 m a hloubený kolektor na ostrově Štvanice
o délce 100 m. V tuto chvíli se jedná o jednu z mála ražeb pro-
váděných NRTM probíhajících na území České republiky.

Koncem srpna 2017 byly vyhloubeny všechny šachty, vyraže-
ny technické komory a ražba kolektorové trasy se dostala do své
poslední třetiny. Realizace této významné stavby již tedy pokro-
čila tak daleko, že je možné z pohledu zhotovitele porovnat
předpoklady geologických a hydrogeologických podmínek
a podmínky skutečně zastižené při ražbách, dále porovnat zvo-
lená technická řešení v zadávací dokumentaci a technická řeše-
ní v realizační dokumentaci a upozornit na některé zajímavosti
z vlastní realizace.

Po dokončení ražeb bude následovat výstavba definitivního
ostění trasy a šachet. Definitivní ostění je v realizační doku-
mentaci navrženo bez mezilehlé izolace z monolitického
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ABSTRAKT
Výstavba kolektorů má v Praze bohatou tradici. Byla zahájena v roce 1969 a k zásadnímu rozvoji došlo v devadesátých letech

minulého století. Ke stávající síti hloubených a ražených kolektorů o celkové délce téměř 91 km přibude cca 0,5 km hlubinného
kolektoru Hlávkův most. Dojde tak k propojení již vybudovaných kolektorů Severní předmostí Hlávkova mostu (SPHM)
a Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody (RNLS) na obou březích Vltavy a ostrova Štvanice. Jedná se o velmi složitou geotechnic-
kou stavbu v blízkosti historických budov a těsném kontaktu s tělesem Hlávkova mostu. Geotechnický monitoring a realizační doku-
mentace byly přizpůsobeny maximálním možným způsobem pro eliminaci jakéhokoliv rizika vznikajícího při činnosti prováděné hor-
nickým způsobem. Na základě již provedených ražeb včetně doposud vyhodnocených výsledků sledování geotechnickým monitorin-
gem lze konstatovat minimální ovlivnění povrchové zástavby a přilehlých objektů. Technické řešení kolektoru Hlávkův most, které je
odlišné od řešení ražených konstrukcí dříve realizovaných kolektorů, by mohlo naznačit trend dalšího směřování výstavby kolekto-
rů nejenom v Praze.

ABSTRACT

The construction of utility tunnels in Prague has a long tradition. It started in 1969 and experienced major development in the
1990s. The existing network of cut-and-cover and mined utility tunnels with the total length of nearly 91km will be extended by ca
0.5km of the Hlávkův Bridge deep-level utility tunnel. This will lead to the interconnection between the already finished utility tunne-
ls, the tunnel on the Northern Holešovice-side Head of Hlávkův Bridge (hereinafter referred to as the SPHM) with the Reconstruction
of the Ludvíka Svobody Embankment utility tunnel (hereinafter referred to as the RNLS) located on both banks of the river Vltava and
Štvanice island. This project is geotechnically very complex, located in the vicinity of historic buildings and in close contact with the
body of Hlávkův Bridge. The geotechnical monitoring and the design of means and methods (the so-called realisation design) were
adapted in a minimal possible way so that any risk originating during the course of activities involving mining was eliminated. It is
possible to state on the basis of the already completed underground excavation, including the results of the observation by geotech-
nical monitoring evaluated so far, that the influence on existing buildings and adjacent structures has been minimal. The technical
solution to the Hlávkův Bridge utility tunnel, which is different from the solution to the mined structures of the previously realised uti-
lity tunnels, could indicate the trend of the further direction of the development of utility tunnels, not only in Prague. 

INTRODUCTION 

The construction of the category II “Hlávkův Bridge” deep
level utility tunnel started on 15th September 2016. The basic
function of the tunnel is to transfer existing utility networks run-
ning underground along the bridge body so that it is subsequ-
ently possible to reconstruct the bridge. In addition, the already
completed RNLS and SPHM utility tunnels will be interconne-
cted. The project owner is the Capital City of Prague represen-
ted by the limited liability company of Zavos s. r. o.; the gene-
ral contractor for the Contract No. 8615 “Hlávkův Bridge
Utility Tunnel” is a consortium consisting of the companies of
Subterra a. s. and HOCHTIEF CZ a. s.; the design work is rea-
lised by the limited liability company of Ingutis s. r. o. and geo-
technical monitoring is provided by the company of Inset a. s.

The project comprises the excavation of 385m of a new route,
two technical chambers with the total length of 28m, sinking of
shafts with the total depth of 130m and a cut-and-cover utility
tunnel on Štvanice island with the total length of 100m. At the
moment, the excavation of the tunnel is one of the few mining
works being carried out in the Czech Republic using the NATM. 

As of the end of August 2017, the sinking of all four shafts and
excavation of the technical chambers have been finished and the
excavation of the utility tunnel route has progressed to its last
third. The realisation of this significant construction has therefo-
re progressed so far that it is possible, from contractor’s point of
view, to compare the assumptions of geological and hydrogeolo-
gical conditions with the conditions actually encountered during
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the course of the underground excavation, further to compare
the chosen technical solutions contained in the design for tende-
ring with the technical solutions contained in the design of
means and methods and to draw attention to some interesting
facts about the works realisation itself. 

After the completion of the underground excavation, the con-
struction of the final lining of the route and the shafts will fol-
low. The design of means and methods requires the cast-in-situ,
water resistant reinforced concrete final lining without interme-
diate waterproofing. Intermediate waterproofing is designed
only for cut-and-cover structures. 

GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS

According to the geomorphological division of the Czech
Republic, the construction area is part of the Prague Basin,
which is part of the Czech Plateau. The erosion activities of the
river Vltava significantly manifested itself in this area of ope-
rations. The river bed sunk into the folded and tectonically faul-
ted underlying Ordovician rock. The original terrain morpholo-
gy was disturbed by the influence of human activities during
the construction of embankment walls and roads on both the
left and right banks of the river Vltava and Štvanice island. 

Geological conditions in the area of operations can be charac-
terised as relatively complex and significantly variable. The
weathered Ordovician bedrock is covered with fluvial sediments
and man-made ground. The rock substratum composition will be
described below. From the archive and new surveys, the Letná,
Vinice and Zahořany geological formations were encountered. 

The Letná Formation – sediments of this formation consist
mainly of greywacke and quartzite with clayey shale interbeds.
The shales are finely to coarsely micaceous, tabularly/platy
bedded. The quartzite is fine-graded, tabularly bedded with the
beds 60–20cm thick. The overall character of the sediment
resembles, to a certain extent, the flysch. The unconfined com-
pressive strength σc = 25–45MPa (shales) and 55–140MPa
(quartzose sandstones and quartzites).

The Vinice Formation – in contrast with the younger Letná
Formation, this formation is formed by sediments of a deeper
sea, consisting of numerous clayey shales with a high content
of mica. They in addition usually occur with a sandy addition,

vodonepropustného železobetonu. Mezilehlá izolace je zde
navržena pouze na hloubených objektech. 

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Podle geomorfologického členění ČR patří území k Pražské
kotlině, jež je součástí České tabule. V tomto zájmovém území
se značně projevila erozní činnost Vltavy. Říční koryto se
zahlubovalo do podložních zvrásněných a tektonicky poruše-
ných ordovických hornin. Původní morfologie terénu byla
narušena vlivem lidské činnosti při výstavbě nábřežních zdí
a komunikací na levém i pravém břehu Vltavy a ostrova
Štvanice. 

Geologické poměry zájmového území lze charakterizovat
jako poměrně složité a značně proměnlivé. Na ordovickém
skalním podloží leží fluviální sedimenty a navážky. Dále
budou popsány horniny skalního podkladu. Z archivních
a nových průzkumných prací byla v zájmovém území zastiže-
na geologická souvrství letenské, vinické a zahořanské. 

Souvrství letenské – sedimenty tohoto souvrství tvoří přede-
vším droby a křemence s vložkami jílovitých břidlic. Břidlice
jsou jemně až hrubě slídnaté, deskovitě až lavicovitě vrstevna-
té. Křemence jsou jemnozrnné, deskovitě odlučné s mocností
6–20 cm. Celkový charakter sedimentu do jisté míry připomí-
ná flyš. Pevnost v prostém tlaku je σc = 25–45 MPa u břidlic a
55–140 MPa u křemenných pískovců a křemenců.

Souvrství vinické – na rozdíl od mladšího letenského sou-
vrství se jedná o sedimenty hlubšího moře a je tvořeno černý-
mi jílovitými břidlicemi s hojným obsahem slídy. Zpravidla se
vyskytují ještě s písčitou příměsí, která místy přechází do
čoček a vrstev drob a pískovců. Pevnost v prostém tlaku je 
σc = 25–43 MPa.

Zahořanské souvrství – je tvořeno především prachovci a pra-
chovitými břidlicemi, hrubě slídnatými s velmi hojnou faunou.
Vlastnostmi je toto souvrství v zastiženém území velmi blízké
vinickému. Pevnost v prostém tlaku je σc = 20–50 MPa, u vápe-
nitého prachovce až 80 MPa. 

Hydrogeologické poměry lze v zájmovém území řadit ke
dvěma typům – podzemní voda v prostředí s průlinovou pro-
pustností (v sedimentech) a v prostředí s puklinovou propust-
ností (horniny skalního podkladu). V místě provádění hloubení

Obr. 1 Schema podélného profilu trasy
Fig. 1 Longitudinal profile of the route 
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which locally passes to greywacke and sandstone lenses and
layers. The unconfined compressive strength σc = 25–43MPa.

The Zahořany Formation – it is mainly made up of siltstone
and silty shales, coarsely micaceous, with very abundant
fauna. In terms of the properties, this formation in the encoun-
tered area is very close to the Vinice Formation. The unconfi-
ned compressive strength σc = 20–50MPa, calcerous siltite till
80MPa.

Hydrogeological conditions in the area of operations can be
rated as the following two types: groundwater in the intrinsic
permeability environment (in sediments) and groundwater in
the fissure permeability environment (basement rocks). The
intrusion of water to the excavation in the locations where
a shaft is being sunk in sediments under the water table is pre-
vented by means of secant pile walls or jet grouted pillars. The
final report of the engineering geological and hydrogeological
survey prepared by the company of PUDIS a. s. in June 2006
predicted the rate of the inflow into the excavation 
Q = 12.3L.s-1. Increased inflow rates were expected during the
excavation through the Letná formation and through tectonic
faults. Emergency inflow rates of up to 50–80L.s-1 were expec-
ted in the case of the partial interconnection with water-bea-
ring gravel layers. 

Sub-horizontal 20m long cored holes drilled ahead of the
excavation face with 3m overlapping are carried out for the
purpose of the verification of the geological and hydrogeolo-
gical conditions, together with the survey with a ground pene-
tration radar and seismic measurements. 

In the tender design, the interface between the Letná and
Vinice Formations was assumed to be under the Vltava, on the
Holešovice side of the river, hence in the utility tunnel secti-
on between technical chamber TK103 and shaft J104, where-
as the transition between the Vinice and Zahořany Formations
was assumed to be on the Karlín side, hence in the section bet-
ween shafts J101 and J102 (see Fig. 1). However, during the
works realisation, the transition between the Letná and Vinice
Formations was encountered by the tunnel excavation between

šachet pod hladinou podzemní vody v sedimentech je zabráně-
no vniknutí vody do díla převrtávanými pilotami případně pilí-
ři tryskové injektáže. Závěrečná zpráva podrobného inženýr-
skogeologického a hydrogeologického průzkumu zpracovaná
společností PUDIS a.s. v červnu 2006 predikovala přítok do
díla Q = 12,3 l.s-1. Zvýšené přítoky byly očekávány při ražbě
v letenském souvrství a v tektonických poruchách. Při částeč-
ném propojení se zvodnělými štěrky byly očekávány havarijní
přítoky až 50–80 l.s-1.

Pro ověření geologických a hydrogeologických poměrů
v předpolí se provádějí subhorizontální jádrové předvrty
dl. 20 m s překrytím 3 m, současně se provádějí georadarová a
seismická měření.

V zadávací dokumentaci stavby bylo rozhraní mezi leten-
ským a vinickým souvrstvím předpokládáno pod Vltavou na
holešovické straně, tedy v úseku kolektorové trasy TK103–
J104 a přechod mezi vinickým a zahořanským souvrstvím na
karlínské straně, tedy v úseku J101–J102 (obr. 1). Při realizaci
však byl přechod mezi letenským a vinickým souvrstvím zasti-
žen již při ražbě kolektorové trasy J102–TK103. Byl reprezen-
tován masivnějšími přítoky podzemní vody po diskontinui-
tách. Přechod mezi vinickým a zahořanským souvrstvím byl
zastižen podle předpokladu na kolektorové trase J101–J102. 

ŠACHTY

V trase kolektoru jsou navrženy 4 šachty (J101, J102, J103
a J104, obr. 2). Šachty J101 a J104 jsou šachty koncové a sou-
běžně s osou Hlávkova mostu propojují oba břehy Vltavy.
V první fázi všechny šachty slouží jako těžební. V konečné
fázi budou mít šachty poměrně široké využití. 
Šachta J101

Šachta J101 má kruhový profil o vnějším průměru 6,06 m
a celková hloubka je 32,24 m. Před zahájením hloubení byla
šachta zajištěna 30 kusy převrtávaných pilot o průměru
900 mm. Piloty jsou vždy dovrtány až do únosného skalního
podloží (silně až mírně zvětralé břidlice). 

Ingutis s.r.o.  Ingutis s.r.o.Obr. 2 Situace stavby 
Fig. 2 Construction site layout 
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shaft J102 and technical chamber TK103. It was represented by
more massive inflows of groundwater along discontinuities. The
transition between the Vinice and Zahořany Formations was
encountered in compliance with the assumption, i.e. on the uti-
lity tunnel route between shafts J101 and J102. 

SHAFTS

Four shafts (J101, J102, J103 and J104, see Fig. 2) are
designed to be carried out on the utility tunnel route. Shafts
J101 and J104 are at the ends of the tunnel route. This section
connects both Vltava banks in parallel to the longitudinal axis
of Hlávkův Bridge. In the first tunnel excavation phase all
shafts are used as hoisting shafts. 
Shaft J101

Shaft J101 has a circular profile with the external diameter
of 6.06m and the total depth of 32.24m. Before the commen-
cement of the shaft sinking operations, the shaft was secured
by a secant pile wall consisting of 30 pieces of 900mm dia-
meter piles. The boring of the piles always ended in compe-
tent bedrock (heavily to moderately weathered shales). 

After the installation of the excavation support, the shaft
sinking operations follow, including the concurrent installati-
on of the temporary lining. In the locations where the shaft
excavation is supported throughout its depth by piles, the tem-
porary lining is complemented by 100/100–8/8mm KARI
welded mesh and 70–175mm thick layer of C25/30–XC2
shotcrete (SC30/type II/ class J2, dry mixture). At the bottoms
of the piles, 4m long and 32mm-diameter self-drilling IBO
rock bolts, pressure-grouted, for example, with CEM 42.5 R,
are installed at two levels. The temporary lining formed by
lattice girders spaced at 1.5m, 100/100–8/8mm KARI welded

mesh installed concur-
rently at both surfaces
of the lattice girders and
a 250mm thick layer of
C25/30–XC2 shotcrete
(SC30/ty pe II/class J2,
dry mixture). In additi-
on, a settlement preven-
ting mea sure in the
form of a reinforced
concrete ring designed
to be installed approxi-
mately 1.5m un der the
bottoms of the piles. It
is terminated by
800mm long break-off
bars. The temporary
bottom of the shaft is
secured by a C20/25-
XC2 con crete slab with
100/100–8/8mm KARI
welded mesh installed
at both surfaces. 

The rock in shaft
J101 was disintegra-
ted mechanically. Of
the rock mass rock
types, the Zahořany
Formation is encoun-
tered in the particular
area. 

Po zajištění šachty následuje její hloubení za současné
výstavby provizorního ostění. V místech, kde je šachta po celé
výšce zajištěna pilotami, je provizorní ostění doplněno KARI
sítí 100/100–8/8 mm a stříkaným betonem C25/30–XC2
(SB30/typ II/obor J2, suchá směs) v tloušťce 70–175 mm.
V místě pat pilot jsou ve dvou úrovních osazeny samozávrtné
svorníky IBO o průměru 32 mm, délky 4 m s tlakovou injek-
táží směsí např. CEM 42,5 R. Pod úrovní takto zajištěných pat
pilot pokračuje provizorní ostění z příhradových rámů v osové
vzdálenosti 1,5 m za současného vkládání KARI sítí 100/100–
8/8 mm při obou površích rámů a stříkaného betonu C25/30–
XC2 (SB30/typ II/obor J2, suchá směs) v tloušťce 250 mm.
V rozmezí cca 1,5 m pod patou pilot je také navrženo opatření
proti sedání železobetonovým prstencem zakončeným vyla-
movacími lištami délky 800 mm. Provizorní dno šachty je
zajištěno deskou z betonu C20/25–XC2 s vložením KARI sítí
100/100–8/8 mm při obou površích.

Rozpojování hornin v šachtě J101 bylo realizováno strojním
způsobem. Z hornin skalního masivu se v daném území vysky-
tuje souvrství zahořanské. 
Šachta J102

Šachta J102 je kruhového profilu o průměru 8,16 m a celko-
vá hloubka je 36,96 m. Před zahájením hloubení byla šachta
zajištěna 36 kusy převrtávaných pilot o průměru 1000 mm.
Piloty jsou vždy dovrtány až do únosného podloží (silně až
mírně zvětralé břidlice).

Po zajištění šachty opět pokračuje její hloubení a zajištění
provizorního ostění obdobně jako u šachty J101 (obr. 3). 

Rozpojování hornin v šachtě J102 zpočátku probíhalo stroj-
ním způsobem (cca 24 metrů), a dále bylo prováděno pomocí
trhacích prací až na úroveň počvy kaloty hlavní trasy pro ražbu
směrem od šachty J102 k šachtě J101. Až po ukončení ražeb

Obr. 3 Příčný řez primárním ostěním šachty J102
Fig. 3 Cross-section through the primary lining of shaft J102
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Shaft J102

Shaft J102 has a circular profile with the external diameter
of 8.16m and the total depth of 36.96m. Before the commen-
cement of the shaft sinking operations, the shaft was secured
by a secant pile wall consisting of 36 pieces of 1000mm dia-
meter piles. The boring of the piles always ended in compe-
tent bedrock (heavily to moderately weathered shales).

After the installation of the excavation support, the shaft
sinking operations again follow, including the concurrent
installation of the temporary lining, similar to the operations
at shaft J101 (see Fig. 3). 

The rock in shaft J102 was in the beginning disintegrated
mechanically (ca 24m); subsequently rock was disintegrated
by blasting up to the level of the bottom of the top heading on
the main route for the excavation in the direction from shaft
J102 towards shaft J101. After the completion of the excava-
tion in the top heading of the main route of the TK103–J102
and J102–J101 sections, the sinking of the shaft was finished
mechanically up to the temporary bottom. 

Of the rock mass rock types, the Vinice Formation is
encountered in the particular area. 
Shaft J103

Shaft J103 has a circular profile with the external diameter
of 6.8m and the total depth of 29.3m. Before the commence-

ment of the shaft sinking
operations, the shaft was
secured by a secant pile
wall consisting of 40 pieces
of 750mm diameter piles.
The boring of the piles
always ended in competent
bedrock (heavily to mode-
rately weathered shales).

After the installation of
the excavation support, the
shaft sinking operations
again follow, including the
concurrent installation of
the temporary lining, simi-
lar to the operations at shaft
J101 (see Fig. 3). 

The rock in shaft J103
was in the beginning disin-
tegrated mechanically (ca
the initial depth of 14m);
subsequently rock was
disintegrated by blasting. 

Of the rock mass rock
types, the Letná Formation
is encountered in the parti-
cular area. 
Shaft J104

Shaft J103 has an ellipti-
cal profile with the dimensi-
ons of 6.42 × 5.68m and the
total depth of 32.2m.

As opposed to the other
shafts, the upper part of the
shaft is supported by 31 jet
grouted columns 1200mm
in diameter, reaching up to
the competent bedrock. The
jet grouting has been carried
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v kalotě hlavní trasy TK103–J102 a J102–J101 byla šachta
strojním způsobem dohloubena na provizorní dno.

Z hornin skalního masivu se v daném území vyskytuje sou-
vrství vinické.
Šachta J103

Šachta J103 je kruhového profilu o průměru 6,8 m a celko-
vá hloubka je 29,3 m. Před zahájením hloubení byla šachta
zajištěna 40 kusy převrtávaných pilot o průměru 750 mm.
Piloty jsou vždy dovrtány až do únosného podloží (silně až
mírně zvětralé břidlice).

Po zajištění šachty opět následuje její hloubení a zajištění
provizorního ostění obdobně jako u předchozích šachet.
Rozpojování hornin v šachtě J103 zpočátku probíhalo strojním
způsobem (cca úvodních 14 metrů), dále bylo prováděno
pomocí trhacích prací. 

Z hornin skalního masivu se v daném území vyskytuje sou-
vrství letenské.
Šachta J104

Šachta J104 je elipsovitého profilu o rozměrech 6,42 × 5,68 m
a celková hloubka je 32,2 m.

Oproti ostatním šachtám je horní část šachty zajištěna 
31 kusy tryskové injektáže o průměru 1200 mm až do únos-
ného podloží. Přibližně ve 2/3 obvodu jsou tryskové injektáže

Ingutis s.r.o.  Ingutis s.r.o.Obr. 4 Vrtané piloty tryskové injektáže z úrovně terénu – šachta J104
Fig. 4 Jet grouted piles bored from the terrain surface level – shaft J104

hlavní trasa směrTK103 main routedirection of TK103

vnitřní hrana opěrné zdi 
inner edge of retaining wall

vnější hrana SPHM 
outer edge of SPHM

propoj SPHM
SPHM interconnection

tryskové injektáže Ø 1200 mm provedeny
standardním způsobem jet grouted columns
Ø 1200 mm carried out in the standard way 

ponechaná část tryskových
injektáží part of jet grouted
columns left

trny Ø 32 4 ks na 
¼ rámu Bretex rods 
Ø 32; 4 pieces for ¼ of
Bretex lattice girder rámy Bretex

Bretex lattice
girders

trny ∅ 32 – pouze 4. a 5. Bretex
rods ∅ 32 – only 4th and 5th Bretex

ponechaná část tryskové injektáže ∅ 1200 mm
part of jet grouted column ∅ 1200mm left

provizorní ostění – stříkaný beton
C20/25–XC2 tl. 250 mm + KARI síť
100/100–8/8 při obou površích
temporary lining – shotcrete
C20/25–XC2 th. 250mm + KARI welded
mesh 100/100–8/8 by both surfaces

odbourání přesahující tryskové injektáže
reduction of overlapted jet grouted column

odvodňovací jímka při stavbě 
drainage sumpt during construction
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out in a standard way approximately around 2/3 of the shaft
circumference; along the remaining 1/3 of the shaft circumfe-
rence the jet grouted columns are inclined so that they do not
reach the existing SPHM utility tunnel (see Fig. 4: the level of
drilling for the jet grouting). TR108/10 tubes were inserted
into all jet grouting boreholes. The temporary lining consisting
of lattice girders, two layers of 100/100–8/8mm KARI welded
mesh and C25/30–XC2 shotcrete (SC30/type II/class J2, dry
mixture) is in this case installed throughout the J104 shaft
depth. The initial five lattice girders are anchored into the jet
grouted columns (with the exception of the connection to the
SPHM) with 0.5m long, 32mm-diameter bars. 

The rock in shaft J104 is disintegrated mechanically up to
the depth of 8m (blasting is not permitted there) and deeper by
blasting. Of the rock mass types, the Letná Formation is
encountered in the particular area. 

The work on the shafts was mostly carried out round-the-
clock for 7 days a week. The average shaft sinking rate was
approximately 0.5m per day. 
The use of completed shafts

Shaft J101 will interconnect the newly constructed Hlávkův
Bridge utility tunnel with the existing RNLS utility tunnel. In
addition, technical chamber TK101 was excavated from this
shaft. This shaft will allow for the connection to KK1 cable
duct in the future. Shaft J102 is located on Štvanice island, in
front of former Štvanice winter stadium. A mast climbing
platform will be installed in this shaft. It will be used during
the utility tunnel operation for occasional transportation of
people and loads from the ground surface to the bottom of the
shaft. In addition, the main ventilation system of the utility
tunnel will lead through the upper part of shaft J102. Shaft
J103, which is also located on Štvanice island, is used for lea-
ding the subsurface utility duct (the cut-and-cover branch)
across under Hlávkův Bridge. The duct will be used for the
connection of utility networks in the future. The last shaft
J104, which is located in the on-ramp from Capt. Jaroš
Embankment to Hlávkův Bridge, is interconnected with the
existing SPHM utility tunnel by the corridor. 

TECHNICAL CHAMBER TK101

Technical chamber TK101 is being excavated from shaft
J101 under a pair of 3500 × 1700mm mouth cross-section
flushing ducts leading from the district of Těšnov to the
district of Libeň. The ducts were constructed at the beginning
of the 20th century at the distance of 7m from the building of
the Ministry of Agriculture. The distance between the flushing
duct bottom and the TK101 vault amounts to 13.5m. The
chamber is 9m wide, 9.76m high and 18.87m long. A short
length (2.69m) of a tunnel with the cross-section correspon-
ding to the mined utility tunnel is designed to be driven
through the headwall of the chamber. It is to allow for the
future continuation in the direction of the Centrum utility tun-
nel. In the left-hand part of the chamber, there is a 2.68m long
stub of the tunnel passage (cross-section of 3545 × 3840mm)
to the PRE (Pražská Energetika a. s.) cable tunnel. 

The height of the rock cover is variable, ranging from 4.1m
to 4.7m. Above the rock cover, there are fluvial sediments of
the river Vltava (sand and poorly graded gravel) and anthropo-
genic fills. The tunnel was driven through the Zahořany
Formation. With respect to the profile dimensions, the thin rock
cover and the passing under the pair of flushing ducts, this stage
of tunnel excavation with blasting operations excluded was

provedeny standardním způsobem, u zbylé 1/3 obvodu šachty
jsou tryskové injektáže ukloněny tak, aby nezasahovaly do
stávajícího kolektoru SPHM (obr. 4: úroveň vrtání tryskových
injektáží). Do všech vrtů tryskové injektáže jsou vloženy trub-
ky TR108/10. Provizorní ostění z příhradových rámů, dvou
vrstev KARI sítí 100/100–8/8 mm a stříkaného betonu
C25/30–XC2 (SB30/typ II/obor J2, suchá směs) je v tomto
případě provedeno v celé výšce šachty J104. Prvních pět pří-
hradových rámů je kotveno trny průměru 32 mm, délky 0,5 m
do sloupů tryskové injektáže (vyjma propoje do SPHM).

Rozpojování hornin v šachtě J104 probíhá strojním způsobem
do hloubky 8 m (trhací práce zde nejsou povoleny) a posléze
pomocí trhacích prací. Z hornin skalního masivu se v daném
území vyskytuje souvrství letenské. 

Práce na šachtách probíhaly v převážné většině 24 hodin
denně 7 dní v týdnu. Průměrná rychlost hloubení šachet byla při-
bližně 0,5 m za den. 
Využití vybudovaných šachet

Šachta J101 propojí nově budovaný kolektor Hlávkův most se
stávajícím kolektorem RNLS, dále z této šachty proběhla ražba
technické komory TK101 a v budoucnu umožní propoj s kabe-
lovodem (KK1). Šachta J102 je umístěna na ostrově Štvanice
před bývalým zimním stadionem Štvanice. V této šachtě bude
umístěn šplhavý výtah, který bude sloužit při provozu kolektoru
k příležitostné přepravě osob a nákladu z povrchu na dno jámy.
Dále bude v horní části šachty J102 vedeno hlavní větrání kolek-
toru. Šachta J103 umístěná rovněž na ostrově Štvanice slouží
především k vyvedení podpovrchového kolektoru napříč pod
Hlávkovým mostem (hloubené odbočné větve), který bude
určen pro budoucí připojení inženýrských sítí. Poslední šachta
J104 umístěná v nájezdu z nábřeží kpt. Jaroše na Hlávkův most
je koridorem propojena se stávajícím kolektorem SPHM.

TECHNICKÁ KOMORA TK101

Technická komora TK 101 je ražena ze šachty J101 pod dvo-
jicí proplachovacích kanálů vedoucích z Těšnova do Libně tla-
mového profilu 3500 × 1700 mm zhotovených na počátku 20.
století sedm metrů od budovy ministerstva zemědělství.
Vzdálenost dna proplachovacího kanálu od klenby TK101 je
13,5 m. Komora je 9 m široká, 9,76 m vysoká o délce 18,87 m.
V čelní stěně komory je navržen zárodek v profilu raženého
kolektoru pro budoucí pokračování ve směru ke kolektoru
Centrum o délce 2,69 m. V levé části komory se nachází záro-
dek napojení na kabelový tunel PRE v profilu 3545 × 3840 mm
o délce 2,68 m. 

Výška skalního nadloží je proměnlivá od 4,1 m do 4,7 m. Nad
tímto nadložím se nacházejí fluviální sedimenty Vltavy (písky
a štěrk špatně zrněný) a antropogenní navážky. Ražba probíhala
v zahořanském souvrství. Vzhledem k velikosti profilu, nízké-
mu skalnímu nadloží a podcházení dvojice proplachovacích
kanálů se jednalo o velmi složitou etapu ražeb s vyloučením
trhacích prací. Ražbě předcházelo zajištění klenby proplachova-
cího kanálu podpůrnou konstrukcí, která musela být instalována
potápěči za plného provozu kanálu. 

V zadávací dokumentaci byla ražba komory členěna horizon-
tálně na tři výškové úrovně. V realizační dokumentaci byl výrub
členěn horizontálně i vertikálně na čtyři dílčí výruby. Byly navr-
ženy tři technologické třídy NRTM 3, 4 a 5a. Tyto třídy vychá-
zely z předpokladu, že 1. dílčí výrub měl charakter pilotní štoly,
a tedy byl stejný ve všech technologických třídách. Poskytl
detailní informace o geologické a hydrogeologické situaci.
Podle zastižené technologické třídy byl navržen způsob ražby
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very complicated. The excavation was preceded by the stabili-
sation of the vaults of the flushing ducts by a supporting struc-
ture, which had to be installed by divers, with the operation of
the ducts uninterrupted. 

In the tender design, the excavation of the chamber was
divided horizontally into three levels. In the design of means
and methods, the excavation was divided horizontally and
vertically into four partial sequences. Three NATM excavati-
on support classes, 3, 4 and 5, were designed. The design of
those classes was based on the assumption that the first sequ-
ence (first partial excavation) had the character of an explora-
tion gallery, therefore it was identical for all excavation sup-
port classes. It provided detailed information on the geologi-
cal and hydrogeological situation. The methods of excavation
for the other sequences were proposed with respect to the
excavation support classes encountered by the gallery. The
excavation proceeded through NATM support class 4 only
mechanically (see Fig. 5).

The primary lining structure design comprised lattice gir-
ders spaced centre-to-centre at the maximum of 1000mm and
C25/30–XC2 shotcrete (SC30/type II/class J2, dry mixture)
complemented by 100/100–8/8mm KARI welded mesh at
both surfaces of the lining structure. The primary lining was
complemented by self-drilling IBO rock bolts 32mm in dia-
meter and 4000mm long. 

The 1st sequence excavation from the bottom level started
first. Subsequently the profile was expanded and the temporary

dalších dílčích výrubů. Ražba probíhala v technologické třídě
NRTM 4 pouze se strojním rozpojováním (obr. 5).

Primární konstrukce byla navržena z příhradových rámů
v osové vzdálenosti max. 1000 mm se stříkaných betonem
C25/30–XC2 (SB30/typ II/obor J2, suchá směs) doplněných
o KARI síť 100/100–8/8 mm při obou površích výztuže.
Primární ostění bylo doplněno o radiální samozávrtné svorníky
typu IBO o průměru 32 mm dl. 4000 mm. 

Nejdříve byla zahájena ražba 1. dílčího výrubu z úrovně
počvy. Následně byl profil rozšířen a byla vybourána dočasná
opěra, poté se prohloubila šachta J101 na dno a zahájila se ražba
3. a 4. dílčího výrubu (obr. 6). 

V komoře byly nainstalovány čtyři pětibodové konvergenční
profily. Byla předpokládána maximální svislá deformace 45 mm,
vodorovná u vrcholového bodu 15 mm a u ostatních bodů
35 mm. Vzhledem ke konzervativnímu způsobu ražby byla
naměřena na konvergenčním profilu 05.51 maximální hodnota
vodorovné deformace 6,1 mm a na konvergenčním profilu 05.50
maximální svislá deformace 8,2 mm, což jsou hodnoty na 20 %
předpokládaných hodnot deformací. 

Aktuálně se provádí přípravné práce na zahájení betonáže
definitivního ostění technické komory.

TECHNICKÁ KOMORA TK103

Tato ražená komora se nachází na ostrově Štvanice v těsné
blízkosti šachty J103 mezi Vilou Štvanice a Hlávkovým mos-
tem. Je vyražena v technologické třídě 4 za pomoci trhacích

Ingutis s.r.o.  Ingutis s.r.o.Obr. 5 Příčný řez primární výztuží technologické třídy IV
Fig. 5 Cross-section through the primary support for the excavation support class IV 
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side wall was broken out. Subsequently shaft J101 was sunk up
to the bottom and the excavation sequences 3 and 4 commen-
ced (see Fig. 6). 

Four five-point convergence measurement profiles were
installed in the chamber. The maximum values of 45mm,
15mm and 35mm were assumed for the vertical deformation,
the horizontal deformation at the top measurement point and
the other points, respectively. With respect to the conservati-
ve excavation method, the maximum value of horizontal
deformation measured in convergence measurement point
05.51 amounted to 6.1mm, whilst the maximum vertical
deformation in convergence profile 05.50 amounted to
8.2mm. These values make up 20 per cent of the assumed
values of deformations. 

At the moment, preparation for commencing the casting of
the technical chamber final lining concrete is underway.

TECHNICAL CHAMBER TK103

This mined chamber is located on Štvanice island, in close
proximity to shaft J103, between Štvanice Villa and Hlávkův
Bridge. It was excavated through the NATM excavation sup-
port class 4 using the blasting. The chamber is 10.9m long,
9.76m high and 9.01m wide, it means the excavated cross-sec-
tional area amounting to 73.31m2. According to the tender
design, the tunnel excavation should have passed through the
Vinice Formation throughout its length and, according to the
works schedule, should have been carried out by expanding

prací. Rozměry komory jsou délka 10,9 m, výška 9,76 m a šířka
9,01 m, tj. příčný profil 73,31 m2. Podle dokumentace pro výběr
zhotovitele se v celé své délce měla nacházet ve vinickém sou-
vrství a měla být podle harmonogramu ražena rozšířením profi-
lu kolektorové trasy od šachty J102 s ražbou dělenou výškově
na tři lávky (profil rozdělen přibližně na třetiny). Propoj této
komory a šachty J103 profilu 18,97 m2, šířky 3,8 m, výšky 5,4 m
a délky zhruba 4 m s dělením na dvě horizontální lávky se
nacházel v dolní polovině výšky boční stěny komory a měl být
ražen po dokončení komory ze šachty podobně jako tunelový
výklenek. 

Ve skutečnosti se komora nacházela v letenském souvrství.
Další změnou byl způsob ražby komory. Příčinou bylo velké
množství inženýrských sítí v místě šachty J102, které zapříčini-
ly zpoždění jejího hloubení a šachta J103, kde se žádné inže-
nýrské sítě nenacházely, byla zhotovena dříve. Proto se rozhod-
lo o ražbě komory z upraveného propoje ze šachty J103, tedy
z boční stěny komory a nikoliv z čelní stěny, tedy z trasy. Z toho
důvodu byl propoj o 2,1 m zvýšen, o 0,4 m rozšířen, což umož-
nilo průjezd techniky nutné pro ražbu. Profil se tím zvětšil na
27,5 m2. Samotný postup ražby technické komory TK103 byl
prováděn v návaznosti na ražbu propoje a hloubení šachty J103.
V první fázi byla vyražena štola ze šachty J103 kolmo na osu
komory až ke vzdálenější boční stěně komory. Štola byla zajiš-
těna výztuží TH29 s jednou vrstvou KARI sítí 100/100–8/8 mm
a stříkaným betonem C25/30–XC2 (SB30/typ II/obor J2, suchá
směs). Poté bylo ve druhé fázi zakotveno přístropí přes masivní
podélný příhradový rám v ose štoly a demontována část levé

Ingutis s.r.o.  Ingutis s.r.o.Obr. 6 Schéma postupu ražby TK101 
Fig. 6 Chart of the excavation procedure for TK101 
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the profile of the utility tunnel route from shaft J102, with the
excavation divided into three benches (levels) dividing the
profile approximately into thirds. The connection between the
chamber and shaft J103 (3.8m wide, 5.4m high and ca 4m
long, the cross-excavated sectional area 18.97m2) with the
excavation divided into two horizontal benches was located in
the lower half of the chamber sidewall. It was to be excavated
after the completion of the chamber from the shaft, similarly
to the excavation of a tunnel niche. 

In reality, the chamber was located in the Letná Formation.
Another change lied in the method of the chamber excavation.
The cause of the change was the fact that the process of sin-
king the shaft J102 was delayed due to great numbers of utili-
ty networks in the location of shaft J102 whilst shaft J103,
where no utility networks existed, was carried out earlier. For
that reason the decision was made that the chamber would be
excavated from the modified connecting tunnel (passage)
from shaft J103, it means from the chamber sidewall instead
of the headwall (from the utility tunnel route). For that reason
the height and width of the connecting tunnel were increased
by 2.1m and 0.4m, respectively. This measure allowed for the
passage of the equipment necessary for the excavation. The
excavated cross-sectional area was increased to 27.5m2 in this
way. The excavation procedure for technical chamber TK103
itself followed up on the excavation of the connecting tunnel
and sinking of shaft J103. In the first phase, a gallery was dri-
ven from shaft J103, perpendicularly to the axis of the cham-
ber, up to the more distant wall of the chamber. The gallery

poloviny (ve směru ražby) ostění z TH29. V třetí fázi probíhala
ražba kaloty komory nově rozdělená vertikálně na levou a pravou
část (obr. 7). Takto vytvořený prostor se pak jen snižoval dobír-
kou dna po dvou výškových úrovních až na definitivní dno,
vždy nejdříve hloubení v šachtě, poté ražba v propoji a štole
vedoucí do komory, nakonec v samotné komoře. 

Ražba propoje do komory byla zahájena před Vánocemi
v roce 2016 a komora byla kompletně doražena s uzavřením
ostění ve dně v polovině měsíce března 2017. 

Primární konstrukce zůstala po obvodu komory v zásadě beze
změn. Je navržená z příhradových rámů v osové vzdálenosti
0,9 m se stříkaným betonem C25/30–XC2 (SB30/typ II/obor J2,
suchá směs) doplněným o KARI síť 100/100–8/8 mm při obou
površích z výztuže B500B v celkové tloušťce ostění 280 mm.
Příhradové rámy jsou navrženy po celém obvodu tak, aby po
vyražení celého profilu tvořily uzavřený rám. Dalším navrže-
ným typem zajištění bylo systematické radiální kotvení výrubu
tlakově injektovanými svorníky IBO o průměru 32 mm a délce
4 m. Jedinými změnami bylo vnitřní žebro o síle 250 mm ve ver-
tikálně dělené kalotě, jež bylo vyztuženo rámem z profilu TH21,
stříkaným betonem C25/30–XC2 (SB30/typ II/obor J2, suchá
směs) a doplněné o KARI síť 100/100–8/8 mm při obou povr-
ších z výztuže B500B v celkové tloušťce ostění 250 mm.
Uzavírání dna jednotlivých lávek mohlo být alternativně prove-
deno z příhradového nosníku, opět dvou vrstev KARI sítí
a shodným stříkaným betonem.

Čela komory jsou zajištěna stříkaným betonem C25/30–XC2
(SB30/typ II/obor J2, suchá směs) doplněným o KARI síť

Ingutis s.r.o.  Ingutis s.r.o.

Obr. 7 Schéma postupu výstavby technické komory TK103 po otvírku kaloty, 1 – podélný řez štolou otvírky komory (červeně); 2 – podélný řez
s dodatečným zajištěním přístropí štoly před zahájením ražby kaloty komory (červeně); 3 – podélný řez štolou s příčným řezem kapličky ražby
prvního výrubu kaloty komory (červeně); 4 – příčný řez K-K’ štolou ze šachty J103 (zeleně)
Fig. 7 Chart of the excavation procedure for technical chamber TK103 for opening up the top heading, 1 – longitudinal section through gallery
for the opening up the chamber excavation (red); 2 – longitudinal section with additional support of the gallery top heading before the com-
mencement of the excavation of the chamber top heading (red); 3 – longitudinal section through the gallery with the cross-section through a part
of the initial top heading excavation sequence (red); 4 – K-K’ cross-section through the gallery running from shaft J103 (green) 

TK103 TK103

TK103

K – K’

1. 2.

3. 4.

J103J103

J103K
K’
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excavation was supported with TH29 ribs, one layer of
100/100–8/8 mm KARI welded mesh and C25/30–XC2 shotc-
rete (SC30/type II/class J2, dry mixture). Subsequently, in the
second phase, the top heading excavation was stabilised with
anchors installed through a massive longitudinal truss beam on
the gallery centre line and a part of the left-hand half (viewed
in the direction of excavation) of theTH29 support. In the third
phase, the top heading of the chamber was excavated. The
excavation was newly divided vertically into the left-hand and
right-hand parts (see Fig. 7). The height of the space created in
this way was subsequently only enlarged downward by exca-
vating the bottom at two levels, up to the final bottom (always
first in the shaft and then in the connecting tunnel and the gal-
lery leading to the chamber; finally in the chamber itself). 

The excavation of the passage to the chamber commenced
before Christmas 2016 and the excavation of the chamber was
completed and the lining of the bottom was closed in the
middle of March 2017. 

The primary structure around the chamber circumference
remained in principle unchanged. Its design comprises lattice
girders spaced centre-to-centre at 0.9m, a 280mm thick layer
of C25/30–XC2 shotcrete (SC30/type II/class J2, dry mixtu-
re), complemented by 100/100–8/8mm KARI steel mesh
(steel grade B500B) at both surfaces of the lining structure.
The lattice girders are designed to be installed around the
whole circumference so that they create closed frames after
the completion of the excavation of the whole chamber profi-
le. Another excavation support design lied in systematic radi-
al anchoring of the excavation with 4m long pressure-grouted
IBO rock bolts 32mm in diameter. The only change lied in the
250mm thick internal rib in the vertically divided top heading,
which was reinforced with a frame from TH21 steel section,
C25/30-XC2 shotcrete (SC30/type II/ class J2, dry mixture),
complemented by 100/100–8/8mm steel mesh (B500B grade)
at both surfaces; the total lining thickness amounts to 250mm.
The bottoms of the individual benches could be alternatively
carried out using a lattice girder, again two layers of KARI
steel mesh and the identical shotcrete. 

The front and end walls of the chamber are supported with
C25/30–XC2 shotcrete (SC30/type II/class J2, dry mixture)
complemented with 100/100–8/8mm steel mesh (B500B steel
grade) at both surfaces. With the exception of the locations of
future tunnel stubs (i.e. in the locations of the intersection bet-
ween the chamber profile and the main routes of the utility
tunnel), 3.0m long rock bolts will be installed at those walls
at the density of 1 piece per m2 designed to ensure the overall
stability of the front and end walls of the chambers. Umbrellas
formed by 15 pieces of 3.0m long and 32mm-diameter pres-
sure-grouted IBO forepoles deviating 15° in the longitudinal
direction are installed around the vaults of the top heading of
the future tunnel stubs (see Fig. 8). 

UTILITY TUNNEL ROUTES 

The mined routes of the utility tunnel will interconnect not
only all underground structures of the utility tunnel, but also
both banks of the river Vltava, by the route running west of
Hlávkův Bridge. The utility tunnel chainage begins at the
Holešovice-side bridge head in shaft J104 (tunnel metre 0)
and ends at the Těšnov-side bridge head at the tunnel stub
heading from technical chamber TK101 in the direction of the
future Centrum I utility tunnel (tunnel metre 430.25). The
mined utility tunnel route with the excavated cross-sectional

100/100–8/8 mm při obou površích z výztuže B500B. Mimo
místa budoucích rozrážek (tj. v místech průniku profilu komory
a hlavních tras kolektoru) budou v těchto čelech rozmístěny
svorníky délky 3,0 m v počtu 1 ks pro zajištění celkové stabili-
ty čel komor. Kolem kleneb kaloty budoucích rozrážek jsou
deštníky z 15 ks jehel IBO o průměru 32 mm dl. 3,0 m s odklo-
nem 15° v podélném směru s tlakovou injektáží (obr. 8).

KOLEKTOROVÉ TRASY 

Raženými trasami kolektoru dojde k propojení nejen všech
podzemních objektů kolektoru, ale také obou vltavských břehů
v trase vedoucí západně od Hlávkova mostu. Staničení kolekto-
ru začíná na holešovickém předmostí 0 tm v šachtě J104 a končí
na těšnovském předmostí 430,25 tm v rozrážce technické komo-
ry TK101 směrem na budoucí kolektor Centrum I. Ražená
kolektorová trasa příčného profilu 23,2 m2 z toho činí 384,23 m
a zbytek jsou technické komory a šachty. Součástí kolektorové
trasy je také hloubená odbočná větev na ostrově Štvanice
o délce 99,6 m, kterou budou v budoucnosti vyvedeny veškeré
inženýrské sítě na ostrov. 

Ražba je rozdělena podle projektové dokumentace na tři
objekty. Podle staničení je to objekt SO204, kterým budou pod
Vltavou propojeny šachta J104 na holešovickém předmostí
a technická komora TK103 na ostrově Štvanice o délce 138,7 m.
Dále pak objekt SO202 pod ostrovem Štvanice propojující zmí-
něnou komoru s šachtou J102 o délce 78,58 m. Nakonec je to
úsek objektu SO201 o délce 166,95 m, jímž se spojí pod Vltavou
šachta J102 se šachtou J101 na těšnovském předmostí. 

Příčný profil štoly kolektorové trasy je oválný s protiklenbou,
vychází z průřezu kolektoru II. kategorie a je 23,2 m2. Šířka
výrubu je 4,5 m a výška 5,94 m. Celý kolektor včetně tras je
vyspádován směrem k šachtě J103, kde se nachází žumpovní
jímka. Mocnost skalního nadloží nad kalotou je od 10,2 m na
Těšnově, po 15,3 m v Holešovicích. V J102 dochází k mírnému
směrovému lomení směru trasy.

Podle zadávací dokumentace nebylo rozlišeno v technologic-
kých třídách NRTM, zda se razí pod vodním tokem, či mimo
vodní tok. Ve všech třídách je výrub zajištěn příhradovými rámy
se stříkaným betonem C25/30–XC2 (SB30/typ II/obor J2, suchá
směs) doplněným o KARI síť 100/100–8/8 mm při obou povr-
ších z výztuže B500B a doplňující zajištění tvořily 4 m dlouhé
radiální svorníky injektované tlakovou injektáží. Pod dnem
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Obr. 8 Pohled na průnik technické komory TK103 se štolou kolekto-
rové trasy a propojem do šachty J103
Fig. 8 A view of the intersection between technical chamber TK103
with the gallery of the utility tunnel route and the passage to shaft J103



area of 23.2m2 makes up 384.23m of this
length and the remaining length is formed
by technical chambers and shafts. The
99.6m long cut-and-cover branch on
Štvanice island is also part of the utility tun-
nel route. All utility networks will get to the
island through this branch. 

According to the design, the excavation
is divided into three building structures. In
terms of the tunnel chainage first is the
138.7m long building structure SO204,
through which shaft J104 at the
Holešovice-side bridge head will be con-
nected under the Vltava with technical
chamber TK103 on Štvanice island. The
other building structure is the 78.58m long
SO202 under Štvanice island, connecting
the above-mentioned chamber with shaft
J102. Finally it is the 166.95m long secti-
on of building structure SO201, through
which shaft J102 will be connected under

the Vltava with shaft J101 at the Těšnov-side bridge head. 
The cross-section of the utility tunnel route is an oval with an

invert. It proceeds from the cross-section of category II utility
tunnel. The cross-sectional area amounts to 23.2m2. The exca-
vation width and height are 4.5m and 5.94m, respectively. The
whole mined utility tunnel inclusive of cut-and-cover structures
are on a gradient falling toward shaft J103 containing a cess-
pool. The thickness of the rock cover above the top heading
ranges from 10.2m in Těšnov to 15.3m in Holešovice. A slight
break in the horizontal alignment is located in shaft J102. 

In the tender design, the fact whether the excavation passes
under a water stream or outside a water stream was not distin-
guished by NATM excavation support classes. The excavati-
on is supported with lattice girders, C25/30–XC2 shotcrete
(SC30/type II/class J2, dry mixture) and100/100–8/8mm
KARI steel mesh (steel grade B500B), complemented by 4m
long pressure-grouted radial rock bolts. DN150mm drainage
was designed to be under the excavation bottom. Individual
excavation support classes differed in the following way: In
TT3 class design, the centre-to-centre spacing of the girders
amounted to 1.2m and the complementary support consisted
of 3 rock bolts at an odd frame and 4 rock bolts at an even
frame. In TT4 class design, the centre-to-centre spacing of the
girders amounted to 1m and the complementary support con-
sisted of 6 rock bolts at an odd frame and 7 rock bolts at and
even frame. In the last excavation support class design, TT5a,
the centre-to-centre spacing of the girders amounted to 7 rock
bolts at an odd frame and 8 rock bolts at an even frame. 

Attention was also paid to the location where Hlávkův
Bridge utility tunnel passes under the bridge pillar at the tun-
nel chainage m 325. In this location, doubling of lattice gir-
ders per one excavation advance round is designed as the
measure for the NATM excavation support class IV, to be
installed up to the distance of 10m on either side. 

The division of excavation support classes under a water stre-
am and outside a water stream was introduced in the design of
means and methods, into which measures recommended by an
expert in his technical opinion, ensuring higher safety of exca-
vation under a water stream and 10m from the water stream,
were incorporated on the basis of a binding order issued by the
Regional Mining Authority. The excavation face was to be sup-
ported by the application of a stabilisation layer of shotcrete for
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Obr. 9 Schematické znázornění vyztužení TT4 pod vodním tokem 
Fig. 9 Schematic chart of the TT4 excavation support under a water stream

výrubu byla navržena drenáž DN150 mm. Jednotlivé třídy se
lišily následujícím způsobem. V TT3 byl rozestup os rámů 1,2 m
a doplňující zajištění tvořily 3 ks svorníků v lichém rámu a 4 ks
svorníků v sudém rámu. V TT4 byl navržen rozestup os rámů
1 m a doplňující zajištění tvořilo 6 ks svorníků v lichém rámu
a 7 ks svorníků v každém sudém rámu. Poslední technologic-
kou třídou byla TT5a s navrženým odstupem os rámů 0,8 m
a doplňující zajištění tvořilo 7 ks svorníků v lichém rámu a 8 ks
svorníků v sudém rámu.

Pozornost byla věnována i místu, kde kolektor Hlávkův most
podchází pilíř Hlávkova mostu ve staničení 325 tm. V tomto
místě je jako opatření v technologické třídě 4 NRTM v délce
10 m na obě strany navrženo zdvojení příhradových rámů na
jeden záběr.

K rozdělení technologických tříd pod vodním tokem a mimo
vodní tok došlo v realizační dokumentaci, do které byla na
základě závazného příkazu Obvodního báňského úřadu zapraco-
vána opatření zajišťující vyšší bezpečnost ražeb pod vodním
tokem a 10 m od vodního toku, která doporučil odborný znalec
ve svém posudku. V každé třídě se čelba měla zajistit stabili-
začním nástřikem. Nové třídy se pak odlišovaly zejména dále
popsanými opatřeními. Pro TT5a pod vodním tokem byla dopl-
něna provizorní protiklenba v kalotě ze stříkaného betonu
a KARI sítí při obou površích, dále v každém záběru ochranný
deštník z jehel IBO o průměru 32 mm dl. 4 m v počtu 18 kusů
na záběr a v případě zvodnělé horniny v převážné ploše čelby
doplněno zajištění čelby o sklolaminátové svorníky délky 3 m
v počtu 1 kus na 3 m2 výrubu. Pro TT4 pod vodním tokem v pří-
padě nestability nebo zvodnění výrubu bylo zajištění čelby dopl-
něno o jehlování v každém záběru po obvodě díla v počtu 18
kusů 3 m dlouhých jehel IBO Ø 32 mm (obr. 9). A nakonec
v TT3 pod vodním tokem byla snížena vzdálenost os rámů na
1 m. Mimo vodní tok zůstaly zachovány třídy víceméně podle
zadávací dokumentace. 

Postup prací na ražbách kolektorových tras byl následující.
Ražby byly zahájeny začátkem února 2017 na trase ze šachty
J101 směrem k J102, kde bylo vyraženo 29,2 m celého profilu
kolektoru. Na začátku února téhož roku započaly ražby i ze
šachty J102 dvěma zarážkami v kalotě oběma směry v omezené
strojní sestavě. Po jejich dokončení byl do šachty na začátku
března spuštěn razicí kombajn Alpine AM50, ražby pokračovaly
směrem k J103 (obr. 10). Vzhledem k přechodu geologického

- příhradový rám Bretex Bretex lattice girder
- 2 vrstvy KARI sítí 100/100–8/8 

2 layers of 100/100–8/8 KARI welded mesh
- stříkaný beton C25/30–XC2 C25/30–XC2 shotcrete

6–7 ks svorníků IBO R32 délky 3 m na každý záběr 
6–7 3m long IBO R32 rock bolts in each round

dno bottom

kalota top heading

18 ks injektovaných jehel IBO R32 délky 3 m 
na každý druhý záběr 
18 groutable 3m long IBO R32 spiles 

drenáž DN 250 mm 
drainage DN 250mm



15

26. ročník - č. 4/2017

each support class. The new classes differed from each other
mainly by the measures described below. Regarding TT5a class
under a water stream, a temporary invert from shotcrete and
KARI mesh at both surfaces was added in the top heading, as
well as a protective umbrella consisting of 18 pieces of 4m
long, 32mm-diameter IBO forepoles per an excavation advan-
ce round to be installed in each excavation round and, in the
case of water-bearing ground, additional excavation face sup-
port with 3m long glassfibre reinforced plastic rock bolts instal-
led into a major part of the excavation face with the density of
1 piece per 3m2 of the excavation surface. Regarding TT4 class
for excavation under a water stream in the case of instability or
saturation of the excavation with water, the excavation face
support was complemented by forepoling around the excavati-
on circumference with 18 pieces of 3m long IBO forepoles 
Ø 32mm (see Fig. 9). Finally, in the case of TT3 class under
a water stream, the centre-to-centre spacing of the frames was
reduced to 1m. The classes for excavation outside a water cour-
se remained more or less identical with the tender design. 

The following sequence of the excavation operations was
applied: The excavation commenced at the beginning of
February 2017 on the route leading from shaft J101 toward
shaft J102, where the excavation of 29.2m of the whole utility
tunnel profile was completed. At the beginning of February
2017, the excavation started also from shaft J102 by breaking
out two starter tunnels in the top heading, in both directions
from shaft J102, using a limited set of equipment. After the
completion of the starter tunnels, at the beginning of March, an
Alpine AM50 cutter boom machine was lowered to the shaft
and the excavation continued in the direction of shaft J103 (see
Fig. 10). With respect to the transition of the geological forma-
tion from the easier to excavate Vinice Formation to the harder
to excavate Letná Formation, the mechanical excavation was
replaced with blasting operations in that section. The breakt-
hrough took place at the end of April. The further mechanical
excavation from this shaft even in the direction of shaft J101
through the Zahořany Formation subsequently recommenced
and, at the same time, the excavation through the Letná forma-
tion using the blasting commenced from chamber TK103 in the
direction of shaft J104. The breakthroughs in the sections bet-
ween shafts J101 and J102 and between chamber TK 103 and
shaft J104 took place at the beginning of August 2017 and at the
end of August, respectively. The excavation work was carried
out round-the-clock, 7 days a week. The average excavation
advance rate amounted approximately to 1.5m per day in the
top heading and 3m per day at the bottom. 

The cut-and-cover branch on Štvanice island is an at-grade
part of the utility tunnel routes. It leads from shaft J103, per-
pendicularly to the utility tunnel route, under a vault of
Hlávkův Bridge, in the direction of Štvanice tennis stadium.
Because of the lack of space under Hlávkův Bridge deck, the
excavation started by digging a sloped pre-cut with the average
depth of 1.7m. The subsequent excavation of the trench proce-
eded from the pre-cut bottom, using VL 604 sheet piles for sta-
bilising the vertical walls of the trench throughout the length of
the cut-and-cover branch. The sheet piles were 6.90m up to
7.36m long, depending on the level of the terrain surface, and
were embedded into the bedrock up to the minimum depth of
1m. The excavation between the sheet pile walls was stabilised
by two tiers of HEB 200 walers with TR 168/8 tube braces
installed at 4m intervals, and by primary casting of the 240mm
thick bottom concrete with 100/100–8/8mm KARI welded

souvrství z lépe rozpojitelného vinického do hůře rozpojitelné-
ho letenského došlo v tomto úseku k nahrazení strojní ražby
trhacími pracemi. Proraženo zde bylo na konci dubna a poté
byla znovu zahájena ražba z této šachty i směrem k šachtě J101
v zahořanském souvrství s mechanickým rozpojováním a záro-
veň byly zahájeny i ražby s trhacími pracemi od komory TK103
směrem k šachtě J104 v letenském souvrství. Počátkem srpna
2017 došlo k prorážce v úseku mezi šachtami J101 a J102 a na
konci srpna mezi komorou TK103 a šachtou J104. Práce na raž-
bách probíhaly 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Průměrná rychlost
ražby byla přibližně 1,5 m za den v kalotě a 3 m za den ve dně.

Povrchovou součástí kolektorových tras je hloubená odbočná
větev na ostrově Štvanice budovaná v otevřeném výkopu
a vedoucí od šachty J103 kolmo na trasu kolektoru pod oblou-
kem Hlávkova mostu směrem k tenisovému stadionu Štvanice.
Hloubení bylo navrženo jako svahovaný předvýkop průměrné
hloubky 1,7 m kvůli nedostatku místa pod mostovkou Hlávkova
mostu. Z tohoto předvýkopu bylo navrženo použití ocelových
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Obr. 10 Ražba pomocí razicího stroje s frézou na výložníku Alpine
AM50 
Fig. 10 Underground excavation using Alpine AM50 cutter boom
machine 
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Obr. 11 Pohled do předvýkopu, položené izolace na třetím dilatačním
úseku stropu hloubené odbočné větve
Fig. 11 A view down the pre-cut, waterproofing installed on the third
expansion block of the roof deck of the cut-and-cover branch
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mesh installed at both surfaces. An identical concrete type was
designed for the utility tunnel primary lining, which provides
the substrate for the waterproofing membrane. 

At the end of the final structure of the cut-and-cover branch
designed for utility networks there are blinded casing pipes in
the primary as well as final structure of the end wall. The rein-
forced concrete primary and secondary structures of the branch
are divided by expansion joints into 3 expansion blocks. The
design assumed the application of a waterproofing system
using SBS modified asphalt membrane sheets (Elastek and
Glastek – see Fig. 11) with a two-component waterproofing
asphalt compound on the end wall around the openings. 

The final cast-in-situ reinforced concrete structure is from
concrete grade C30/37–XC2–XA2 and reinforcing steel grade
B500B. Concrete cover is everywhere 50mm thick. The mini-
mum splicing length of reinforcement bars is always equal to
40 diameters of the bars.

The construction work on the branch commenced at the end
of September 2016 the excavation of the trench was finished in
December 2016. The concrete primary structures were con-
structed continuously, concurrently with the excavation, app-
lying frost protection measures, and were finished at the end of
January 2017. The installation of the waterproofing followed,
concurrently with continuous casting of the secondary lining
concrete in the direction from Štvanice stadium toward shaft
J103, including casting of surcharging concrete preventing the
branch structure from uplifting due to buoyancy in the case of
flooding. As of the end of August 2017, nearly all backfilling
of the branch structure was finished and the only operations to
be completed comprised casting of sloped concrete on the bot-
tom, installation of the assembly and escape covers and the
crane track. 

CONCLUSION

As of the end of September 2017, the excavation of the
main utility tunnel route between shafts J101 and J104 has
been finished. Owing to the conservative method of the
underground excavation no negative consequences of the
work involving mining have been registered on the surface
and on buildings within the affected zone. The realisation
team comprising professionals from two organisations had to
cope with the complicated task to drive the tunnel concurrent-
ly from three headings. It is possible to hope that the con-
struction of Hlávkův Bridge utility tunnel will not become for
some time the last event of this type and the development of
deep-level utility tunnels in the capital will continue. There
are no doubts as to the benefits of placing utility networks into
utility tunnels. 

Ing. VÁCLAV DOHNÁLEK, vdohnalek@subterra.cz,
Subterra a.s.,

Ing. RADEK KOZUBÍK, radek.kozubik@hochtief.cz, 
Ing. MARTIN ŠPETA, martin.speta@hochtief.cz, 

HOCHTIEF CZ a. s.

štětovnic VL 604 pro zajištění stability kolmých stěn výkopu
v celé délce hloubené odbočné větve s vetknutím do skalního
podloží minimálně 1 m a délkou od 6,90 m po 7,36 m podle
úrovně terénu. Výkop mezi štětovnicemi byl zajištěn dvěma
výškovými úrovněmi převázek HEB 200 s trubními rozpěrami
TR 168/8 v osové vzdálenosti 4 m a primární betonáží dna
z betonu C25/30 v tloušťce 240 mm s vloženou KARI sítí
100/100–8/8 mm (při obou površích). Shodný beton je navržen
i pro primární ostění kolektoru, které slouží jako podklad pro
izolaci.

V čele definitivní konstrukce hloubené odbočné větve pro
inženýrské sítě jsou v primárních i sekundárních konstrukcích
čelní stěny navrženy chráničky se záslepkami. Primární
i sekundární konstrukce železobetonu odbočné větve jsou roz-
děleny dilatačními spárami na tři dilatační úseky. Projekt uva-
žoval použít hydroizolace z asfaltových povlakových modifi-
kovaných pásů SBS (Elastek a Glastek, obr. 11) a asfaltovou
hydroizolační dvoukomponentní stěrku na čelní stěně v místě
prostupů. 

Definitivní železobetonová konstrukce je navržena z monoli-
tického betonu třídy C30/37–XC2–XA2 a výztuže B500B. Krytí
výztuže je všude 50 mm. Stykování výztuže bude vždy mini-
málně 40 průměrů výztužného prutu.

S výstavbou hloubené odbočné větve bylo započato na konci
listopadu 2016 a hloubení bylo dokončeno v prosinci téhož
roku. Primární konstrukce byly betonovány průběžně s hloube-
ním za pomoci zimních opatření a dokončeny na konci ledna
2017. Následovaly izolace a průběžně i betonáže sekundárního
ostění směrem od stadionu Štvanice k šachtě J103 včetně beto-
náže přitěžovacích lavic bránících v případě povodně vyzved-
nutí odbočné větve vztlakem. Ke konci srpna 2017 byly prove-
deny téměř kompletní zásypy a zbývalo už jen vybetonovat spá-
dový beton dna, namontovat montážní a únikové poklopy a jeřá-
bovou drážku.

ZÁVĚR

Ke konci září 2017 byla ukončena ražba hlavní kolektorové
trasy mezi J101 a J104. Díky konzervativnímu způsobu ražby
zatím nejsou na povrchu a budovách v zóně ovlivnění žádné
negativní dopady z činnosti prováděné hornickým způsobem.
Realizační tým složený z odborníků dvou organizací se musel
zhostit složitého úkolu, kdy prováděl ražby ze tří čeleb součas-
ně. Lze doufat, že výstavba kolektoru Hlávkův most nebude na
čas poslední akcí tohoto typu a bude pokračovat rozvoj hlubin-
ných kolektorů v metropoli. O přínosu kolektorizace inženýr-
ských sítí není pochyb. 
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