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behind formwork is designed for the cross passages, with the
exception of the excavation of cross passage No. 8, which
will be supported with final lining from steel fibre reinforced
shotcrete. In the southern tunnel tube, the work on concrete
walkways including cable ducts and the dry fire water main
is already also underway.         

Disassembly of the technical equipment of the northern
tunnel tube which was at that time necessary for the executi-
on of the excavation, for example the disassembly of the belt
conveyor structures and, first of all, disassembly of the tun-
nel boring machine itself formed a significant volume of
work in the last months of the past year. After the completi-
on of the tunnel excavation, the shield part was detached first
and the trailing gear followed. The shield part was subsequ-
ently lifted on temporary props, concrete was cast under it
and the shield was moved on concrete plinths prepared in
advance. It was moved along the plinths to the final position
for the disassembly, using hydraulic pulling rods. The com-
ponents of the trailing gear were subsequently disassembled
car-by-car in front of the northern tunnel tube portal.       

In conclusion it is possible to say that all these operations
as well as other operations (Fig. 1) are proceeding in com-
pliance with the current construction schedule.  

Ing. BORIS ŠEBESTA, boris.sebesta@metrostav.cz

HLÁVKŮV BRIDGE UTILITY TUNNEL

The construction is carried out by a consortium consis-
ting of Subterra s. s. and HOCHTIEF CZ a. s. The employ-
er is the Prague City Hall. It is a new construction of a uti-
lity tunnel carried out both by mining methods (using blas-
ting and mechanical disintegration) and cut-and-cover
(with a circular cross-section at the depth of up to 8m), with
technical and cablem chambers and a branch on Štvanice
Island. The new utility tunnel will be interconnected with
existing utility tunnels e. The total length of the mined sec-
tions (the main route and chambers) amounts to ca 416m.
The aggregated length of the four shafts reaches approxi-
mately 130m (Fig. 2).     

The tunnel excavation operations started at the begin-
ning of 2017. The excavation of the technical chamber
TK103 started first, in January, the excavation of the

práce spojené s betonáží chodníků včetně kabelovodů
a požárního sluchovodu. 

Významný objem prací tvořily v posledních měsících loň-
ského roku demontáže technologického vystrojení severního
tunelu tehdy potřebného pro provádění ražeb, byly a jsou to
například demontáže konstrukcí pásového dopravníku a pře-
devším pak demontáž vlastního tunelovacího stroje. Po dora-
žení byly nejdříve odděleny jeho štítová a závěsová část.
Štítová část byla potom následně na provizorních stojkách
vyzvednuta, podbetonována a přemístěna na předem připra-
vené betonové pásy. Po těchto pásech byla pomocí hydraulic-
kých táhel přemístěna na závěrečnou pozici pro demontáž.
Díly závěsové části byly pak samostatně demontovány po
jednotlivých vozících před samotným portálem severního
tunelu. 

Závěrem lze konstatovat, že všechny tyto i ostatní práce
(obr. 1) probíhají podle aktuálního harmonogramu stavby. 

Ing. BORIS ŠEBESTA, boris.sebesta@metrostav.cz

KOLEKTOR HLÁVKŮV MOST

Stavbu provádí sdruženi firem Subterra a.s. a HOCHTIEF
CZ a.s. Zadavatelem stavby je Magistrát hl. m. Prahy. Jedná
se o novostavbu kolektoru raženého (s použitím trhacích
prací a mechanického rozpojování) i hloubeného (s kruho-
vým profilem hloubení do 8 m), s technickými a kabelovými
komorami a odbočnou větví na Štvanickém ostrově. Nový
kolektor bude propojen se stávajícími kolektory na nábře-
ží L. Svobody (NLS), resp. na severním předmostí Hlávkova
mostu (SPHM). Celková délka ražených úseků (hlavní trasa
a komory) je cca 416 m, souhrnná hloubka čtyř šachet je při-
bližně 130 m (obr. 2). 

Na začátku roku 2017 byly zahájeny ražby. Jako první
v lednu technická komora TK103, v únoru hlavní kolektoro-
vá trasa a na konci března technická komora TK101.
Postupně se ražby na hlavní kolektorové trase prováděly na
třech čelbách současně a byly kompletně dokončeny 30. 9.
2017. Po jejich dokončení následovalo vyčištění protikleneb
a profilace primárního ostění. Současně se prováděla instala-
ce organizovaných svodů, injektáže primárního ostění a mon-
táže mezilehlých izolací. Následně byly v říjnu zahájeny
práce na definitivním ostění, konkrétně armování, montáž

Obr. 1 Provádění hydroizolací v propojkách tunelu Ejpovice
Fig. 1 Installation of waterproofing in crosscuts of Ejpovice tunnels

Obr. 2 Kolektor Hlávkův most
Fig. 2 Hlávkův bridge utility tunnel
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bednění a betonáž v úseku hlavní trasy mezi šachtami J101
a J102. 

V současné době (polovina ledna 2018) jsou dokončeny
práce na instalaci mezilehlé izolace v hlavní kolektorové
trase a v šachtě J104, a provádí se betonáž protikleneb a kle-
neb, kdy je nyní zabetonováno 30 protikleneb a 15 kleneb
z celkového počtu 48. Současně probíhají betonáže trvalé
výztuže v šachtě J104 a technické komoře TK101 a dokon-
čují se práce na definitivním napojení na stávající kolektory
NLS a SPHM.

Počátkem ledna 2018 byly dále zahájeny práce na montáži
plynovodu DN500 v části mezi šachtami J101 a J102,
postupně bude montáž pokračovat směrem k šachtě J104.
V linii za montáží plynovodu budou postupně montovány
koleje S18 v podlaze a ocelové konstrukce v kolektoru. Po
dokončení definitivních obezdívek hl. kolektorové trasy se
budou realizovat definitivní konstrukce na jednotlivých
šachtách. Následovat bude opět montáž plynovodu a ocelo-
vých konstrukcí a dále práce spojené se zajištěním provozu
v kolektoru, jako jsou např. osvětlení a el. vybavení, provoz-
ní telefon, vodorovná doprava apod. V konečné fázi budou
vybudovány technologické objekty (čerpací stanice, šplhavý
výtah, pomocné řídicí stanoviště a měření a regulace) a defi-
nitivní úpravy povrchů dotčených stavbou, tj. nové asfaltové
povrchy a úpravy zeleně. Konečný termín předání stavby je
31. 10. 2018. 

Ing. VÁCLAV DOHNÁLEK, Subterra a.s.,
Ing. RADEK KOZUBÍK, HOCHTIEF CZ a. s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TUNELY NA DIAĽNIČNEJ SIETI

Tunely Ovčiarsko a Žilina

Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
s dĺžkou 13,2 km sa nachádzajú dva diaľničné dvojrúrové
tunely: Ovčiarsko a Žilina. 

Tunel Ovčiarsko s dĺžkou 2367 m sa začal raziť 
12. 9. 2014. 

Sekundárne ostenie severnej tunelovej rúry (STR) bolo
dokončené v októbri 2017 spolu s hĺbenými časťami. Následne
sa celá technológia presunula do južnej tunelovej rúry (JTR)
a sekundárne ostenie pokračovalo v oboch smeroch.

Na JTR sekundárne ostenie bolo ukončené začiatkom
decembra 2017. V súčasnosti prebieha demontáž debniacej
zostavy a vozíkov. Rovnako je kompletne zrealizované aj
sekundárne ostenie na všetkých ôsmich priečnych prepojeni-
ach medzi STR a JTR.

Momentálne pokračujú práce na vnútorných konštrukciách
STR a JTR (obrubníky, štrbinové žľaby, požiarny vodovod,
výplňové a spádové betóny dna tunela). Súbežne sa realizujú
práce na inžinierskych sietiach a budovách v predportálo-
vých častiach ZP a VP (káblové šachty, kábelovody, havarij-
ná nádrž, prevádzkové budovy, požiarna nádrž, kanalizácia
požiarneho vodovodu, drenážne odvodnenie, odvodnenie
vozovky) a na definitívnych úpravách ZP a VP (obkladové
a oporné múry). 

Tunel Žilina je 687 m dlhý dvojrúrový tunel na stavbe D1
Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Slávnostné prera-
zenie JTR bolo 5. 12. 2016 a STR 9. 2. 2017.

main utility tunnel route followed in February and the
technical chamber TK101 excavation at the end of
March. The excavation on the main excavation tunnel
route was gradually carried out concurrently at three hea-
dings. It was completely finished on 30th September
2017. After the completion, clearing of inverts and profi-
ling of the primary lining followed. The installation of
the organised water collection system, grouting behind
the primary lining and installation of intermediate
waterproofing were carried out at the same time.
Subsequently, in October, the work commenced on the
final lining, concretely the installation of concrete rein-
forcement, assembly of formwork and casting concrete in
the main route section between shafts J101 and J102.    

At the moment (mid-January 2018), the installation of
intermediate waterproofing on the main utility tunnel route
and shaft J104 has been finished and concreting of inverts
and vaults is underway. Till now, concreting of 30 inverts
and 15 vaults out of the total of 48 has been finished. At the
same time, the casting of permanent concrete lining is in
progress in shaft J104 and technical chamber TK101; the
work on the definitive connection to existing utility tunne-
ls on the L. Svobody Embankment and the utility tunnel on
the northern Holešovice-side head of the Hlávkův Bridge is
under completion.    

At the beginning of January 2018, the work commenced
on the installation of a DN500 gas pipeline between shafts
J101 and J102. The installation will gradually continue in
the direction of shaft J104. In the line behind the installati-
on of the gas pipeline, rails S18 will be gradually installed
on the floor and steel structures will be installed in the uti-
lity tunnel. After the completion of final linings along the
main utility tunnel route, final structures will be realised in
individual shafts. The installation of the gas pipeline and
steel structures, as well as operations associated with secu-
ring the operation in the utility tunnel, for example lighting,
and electrical equipment, service telephone, horizontal
transport etc. will again follow. In the final phase, technical
structures will be carried out (a pumping station, mast clim-
bing lift, the auxiliary control station and the instrumentati-
on and control system) and final surfaces affected by the
construction, e.g. new asphalt surfaces and the care of pub-
lic greenery, will be carried out. The final deadline for the
construction handover is 31st October 2018.      

Ing. VÁCLAV DOHNÁLEK, Subterra a.s.,
Ing. RADEK KOZUBÍK, HOCHTIEF CZ a. s.

THE SLOVAK REPUBLIC
TUNNELS ON MOTORWAY NETWORK 

Ovčiarsko and Žilina tunnels

There are two twin-tube motorway tunnels on the 13.2km
long  Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka section of the
D1 motorway: the Ovčiarsko and the Žilina. 

The excavation of the Ovčiarsko tunnel with the length of
2367m commenced on 12th September 2014.   

The secondary lining of the northern tunnel tube (NTT)
was finished in October 2017, together with cut-and-cover
parts. Subsequently the whole technology was moved to the




