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1. ÚVOD 

Podzemní část kolektoru byla realizována z celkem čtyř hlou-
bených šachet souhrnné hloubky 130 m. Kolektor o celkové
délce 430,25 m se na severu napojuje na již dříve realizovaný
kolektor SPHM (Severní předmostí Hlávkova mostu) a prochází
přes ostrov Štvanice pod oběma rameny Vltavy na Těšnovské
předmostí, kde se napojuje na dříve vybudovaný kolektor RNLS
(Rekonstrukce Nábřeží Ludvíka Svobody). Trasa kolektoru je
v prostoru Štvanického ostrova místně vyvedena na povrch šach-
tou a dále prochází v hloubené části kolmo na osu ražené trasy
v délce přibližně 100 m pro převedení inženýrských sítí na
povrch ostrova Štvanice (obr. 1).

Článek se zaměřuje na definitivní ostění tras, komor a šachet
budovaného díla s cílem ukázat zcela nový přístup při návrhu
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ABSTRAKT
Budovaný hlubinný kolektor II. kategorie spojuje levý a pravý břeh Vltavy na návodní straně mostu a nachází se na pomezí pražských

částí Holešovic a Karlína. Jeho primárním úkolem je přeložení inženýrských sítí z tělesa Hlávkova mostu do podzemí z důvodu jeho plá-
nované rekonstrukce. Na trase kolektoru jsou čtyři šachty, ve spodní části šachet jsou umístěny technické komory, kde se kříží inženýrské
sítě. Tento článek navazuje na dříve publikované příspěvky v časopisu Tunel 2/2015 a 4/2017. Stavbu realizuje sdružení firem Subterra
a.s. a HOCHTIEF CZ a. s. (dále sdružení). Zadavatelem stavby je Magistrát hl. m. Prahy a autorem projektové dokumentace je 
INGUTIS spol. s r.o.

ABSTRACT

The category II deep utility tunnel connecting the left bank and right bank of the Vltava on the upstream side of the bridge is under con-
struction on the border between Prague municipal districts of Holešovice and Karlín. The primary task of the tunnel is transferring utility net-
works from the Hlávkův Bridge superstructure to the underground with respect to the planned reconstruction of the bridge. There are four
shafts on the utility tunnel route with service chambers located at the bottom parts, where utility networks intersect. This paper is a follow-
up to papers published earlier in TUNEL journal issues No. 2/2015 and 4/2017. The construction is realised by a consortium consisting of
Subterra a. s. and HOCHTIEF CZ a. s. (hereinafter referred to as the consortium). The Prague City Hall is in the position of the contracting
authority and INGUTIS spol. s r. o. is the author of design documents. 

1. INTRODUCTION 

The underground part of the utility tunnel was realised from the
total of four shafts sunk to the total depth of 130m. The utility tun-
nel with the total length of 430.25m links the already earlier rea-
lised utility tunnel, the Northern Holešovice-side Head of
Hlávkův Bridge tunnel (hereinafter referred to as the SPHM) and
runs across Štvanice island under both shoulders of the Vltava
River to the Těšnov head of the bridge, where it connects to the
earlier built utility tunnel, the Reconstruction of Ludvik Svoboda
embankment (hereinafter referred to as the RNLS). The utility
tunnel route is locally brought to the surface in the area of
Štvanice island and continues in a cut-and-cover section further,
perpendicularly to the mined tunnel route at the length of appro-
ximately 100m. It is designed to transfer utility networks to the
surface of Štvanice island (see Fig. 1). 

Obr. 1 Situace stavby kolektoru Hlávkův most
Fig. 1 Layout plan of the Hlávkův Bridge utility tunnel construction 
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The paper focuses itself on the final lining of the routes, cham-
bers and shafts of the works under construction, with the objecti-
ve to present absolutely new approach to the design and construc-
tion of utility tunnels from the aspect of the geometry of the cross-
section and the equipment used. 

2. UTILITY TUNNEL ROUTES 

There are four shafts in total and two service chambers for the
crossing of utility networks on the longitudinal centre line of the
utility tunnel. The centre line of the main utility tunnel route is led
on straight lines between shafts and service chambers, approxi-
mately in parallel with the centre line of the Hlávkův Bridge.
Individual sections of the utility tunnel are always separated by
expansion joints immediately behind the shaft or service chamber.
The concreted sections are separated by vertical construction
joints (head joints) into typical 8m/20m long blocks and an atypi-
cal block with a variable length characteristic always for the par-
ticular section. This approach is built on the effort to simplify the
construction process as much as possible, thus to reduce the time
necessary for carrying out final structures (from tying-up reinfor-
cement up to casting of concrete itself). 

The utility tunnel concrete casting operations on the route
always begin by concreting the invert (construction joints spaced
at 20m) throughout the tunnel length. Casting of concrete of the
whole upper vault including “vertical side-walls” follows (con-
struction joints spaced at 8m). The design of the layout of con-
struction joints ensures that no construction head joint is continu-
ous throughout the height of the utility tunnel profile. The tie-up
reinforcement is not interconnected in the head joints; only the
reinforcement used as a measure against stray currents is subse-
quently interconnected. 

The upper vault concrete is always poured behind sliding steel
formwork, which moves on the already cured concrete of the
invert. A construction bed joint originates between the invert and
the upper vault (on the longitudinal axis). Conversely, the tho-
roughly interconnected reinforcement is designed for this joint. 

a výstavbě kolektorů z pohledu tvaru příč-
ného profilu a užitých technologií.

2. KOLEKTOROVÉ TRASY 

V podélné linii kolektoru jsou situovány
celkově čtyři šachty a dvě technické komo-
ry pro vykřížení inženýrských sítí. Osa
hlavní kolektorové trasy je vedena v přím-
kách mezi šachtami a technickými komora-
mi, přibližně rovnoběžně s osou Hlávkova
mostu. Jednotlivé úseky kolektoru jsou
vždy oddilatovány bezprostředně za šach-
tou nebo technickou komorou. Betonované
úseky jsou svislými pracovními spárami
(styčnými) rozděleny na typické bloky
délky 8 m/20 m a atypický blok proměnné
délky charakteristický vždy pro konkrétní
úsek. Tento přístup vychází ze snahy co nej-
více zjednodušit postup výstavby, a tím
zkrátit čas provádění definitivních kon-
strukcí (tj. od vázání výztuže až po samot-
nou betonáž). 

Betonáž kolektoru v trase je zahájena
vždy betonáží spodní klenby (pracovní
spáry jsou po 20 m) v celé délce úseku
trasy. Následuje betonáž celé horní klenby
včetně „svislých stěn“ (pracovní spáry po 8 m). Rozmístění pra-
covních spár je navrženo tak, aby žádná styčná pracovní spára
nebyla průběžná po celé výšce profilu kolektoru. Ve styčných
spárách není vázaná výztuž propojena, propojení se provádí
pouze u výztuže sloužící jako opatření proti bludným proudům. 

Horní klenba je vždy betonována do ocelového posuvného
bednění, které se pohybuje již po vyzrálém betonu spodní klen-
by. Mezi spodní klenbou a horní klenbou (v podélné ose) vzniká
ložná pracovní spára, kde je naopak důsledně navrženo propoje-
ní výztuže. 

Profil hlavní trasy je ve tvaru obrácené podkovy o vnitřní svět-
lé šířce 3,00 m a výšce 4,55 m. Definitivní konstrukce kolektoru
je z betonu třídy C30/37. S ohledem na výsledky hydrogeologic-
kého průzkumu byl beton navržen na prostředí XC2 a XA2.
Tloušťka definitivního ostění se pohybuje v rozmezí 350–
530 mm s ohledem na tvar primárního ostění (obr. 2). Vyztužení
kolektorové trasy je provedeno ze standardní výztuže formou
prefabrikovaných košů (rámy zajišťující stabilitu výztuže v počtu
6 ks/typický blok), k nimž se následně připevňují KARI sítě
a příložky z vázané výztuže. Krytí výztuže je všude navrženo
50 mm.

Trasa je navržena jak v provedení s mezilehlou PVC izolací
(úsek J102–TK103, respektive v místech největších přítoků do
podzemního díla), tak i v provedení bez mezilehlé izolace 
(v ostatních úsecích nevyžadujících toto opatření postačilo pouze
proinjektování vybraných míst primárního ostění). Stupeň vyztu-
žení a mezní stav šířky trhlin je uzpůsoben výše uvedeným opat-
řením. Beton definitivního ostění se proto v místě bez mezilehlé
izolace provádí s krystalizační přísadou, v místě s mezilehlou
izolací je projektován naopak standardní beton bez krystalizační
přísady.

Izolace proti vodě v pracovních i dilatačních spárách jsou
navrženy z vnějších spárových pásů systému SIKA. Výztuž
i spárové pásy jsou navrženy tak, aby zajistily vodotěsnost pro
výšku vodního sloupce min. 30 m.

Obr. 2 Tvar definitivního ostění hlavní kolektorové trasy
Fig. 2 Geometry of the final lining on the main utility tunnel route 
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The main route profile has the shape of an inverted horseshoe
with the net internal width and height of 3.00m and 4.55m, res-
pectively. The final structure of the utility tunnel is made from
C30/37 grade concrete. With respect to the results of the hydro -
geological survey, the concrete was designed for XC2 and XA2
environments. The final lining thickness varies from 350 to
530mm, taking into consideration the geometry of the primary
lining (see Fig. 2). Concrete reinforcement of the utility tunnel
route is carried out using standard reinforcement in the form of
prefabricated cages (6 pieces of frames securing the stability of
the reinforcement per a typical block). KARI welded mesh and
strap pieces from the tie-up reinforcement are subsequently fixed
to the cages. The concrete cover is everywhere designed to be
50mm. 

The route is designed both in a version with an intermediate
PVC waterproofing layer (in the J102 – service chamber TK103
section and in the locations of highest inflows into the underg-
round working) and without an intermediate waterproofing layer
in the other sections not requiring this measure (injecting grout
into selected places of the primary lining). The reinforcement con-
tent and the crack width limit state are accommodated to the
above-mentioned measures. The final lining concrete in the loca-
tions without intermediate waterproofing is therefore produced
with the addition crystallisation admixture, whilst standard con -
crete without the crystallisation admixture is designed for locati-
ons with the intermediate waterproofing layer. 

External SIKA waterbars are designed for waterproofing of
construction joints and expansion joints. The reinforcement and
waterbars are designed to withstand the height of water column of
30m as the minimum. 
2.1 Final lining

Water-retaining concrete without intermediate waterproofing
was designed in the documents for tendering for the final lining of
the mined parts of the utility tunnel, including the shafts to be
sunk. An important design criterion lied in transferring the pres-
sure of water column over 30m high (the level of flood in 2002).
All elements of the final lining had to satisfy this design pressure
condition. The C30/37 grade of the cast-in-situ concrete used for
the final lining is designed for the water penetration depth of
25mm and the maximum crack width of 0.2mm. The calculation
of the width of cracks was carried out for quasi stable combinati-
ons compiled according to CSN EN 1990, table A1.4.

A condition survey of the actually encountered situation in the
underground was carried out with respect to massive inflows of
ground water. The survey lied in recording the local up to aerial
and massive leaks. The design is complemented on the basis of the
assessment of the survey by adding rehabilitation measures lea-
ding to the removal of water leaks into the completed working.
They comprised organised water collection drains leading to drai -
nage installed under the bottom of the primary lining, injecting
microfine cement and chemical grout into the primary lining, and
aerial grouting (see Figures 3 and 4) of some parts of the utility
tunnel displaying significant aerial seepage. In this way, the utili-
ty tunnel was divided according the type of the rehabilitation mea-
sures into two basic designs, with a complete waterproofing sys-
tem and without a waterproofing system. 
2.2 Combination of organised water collection system

and aerial waterproofing 

A combination of the organised water collection system and the
aerial waterproofing system with an auxiliary grouting system in
the particular area and in expansion and construction joints was
applied to the locations of intense leakage, it means in shafts J102,

2.1 Definitivní ostění

Definitivní ostění ražených částí kolektoru včetně hloubených
šachet bylo v dokumentaci pro výběr zhotovitele navrženo z vodo-
nepropustného betonu bez mezilehlé izolace. Důležitým návrho-
vým kritériem bylo přenesení tlaku vodního sloupce o výšce přes
30 m (úroveň povodně z roku 2002). Tomuto návrhovému tlaku
musely odpovídat veškeré prvky definitivního ostění. Monolitický
beton definitivního ostění třídy C30/37 je navržen na hloubku
maximálního průsaku 25 mm a maximální šířku trhlin 0,2 mm.
Výpočet šířky trhlin byl proveden pro kvazistálé kombinace sesta-
vené dle ČSN EN 1990, tab. A1.4.

Vzhledem k masivním přítokům podzemní vody byl během dokon-
čování ražeb proveden pasport skutečně zastižené situace v podzemí
spočívající v zaznamenání lokálních až plošných průsaků a masivních
tečí. Na základě vyhodnocení z pasportu byl projekt doplněn o sanač-
ní opatření vedoucí k odstranění průsaků vody do hotového díla. Jedná
se o organizované svody vedoucí do drenáže umístěné pod dnem pri-
márního ostění, injektáže primárního ostění mikrocementem a che-
mickou injektáží a plošné izolace (obr. 3, 4) některých částí kolektoru
s významnými plošnými průsaky. Tímto byl kolektor podle typu
sanačních opatření rozdělen na dvě základní řešení, s kompletním hyd-
roizolačním systémem a bez hydroizolačního systému. 
2.2 Kombinace organizovaných svodů a plošné izolace

V místech intenzivních průsaků, tedy v šachtách J102, J103
a J104 a kolektorové trase mezi šachtou J102 a technickou komo-

Obr. 3 Průnik šachty J104 a kolektorové trasy s nainstalovaným kompletním
hydroizolačním systémem
Fig. 3 Intersection between shaft J104 and the utility tunnel route with the
complete waterproofing system installed

autor Vladimír Dinda  author Vladimír Dinda
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J103 and J104, in the utility tunnel route section between shaft
J102 and service chamber TK103 (including this chamber). This
solution increases the water impermeability of the reinforced
concrete lining in comparison with the originally proposed soluti-
on. Anyway, the concrete lining remains in the same strength class
as that in the previous design degree of the documents. 

Omega drainage channels are used for this type of measures.
They are used for controlled directing of water seeping through the
primary lining to the central drainage system located in the prima-
ry lining bottom. The channels have a horseshoe shape. They are
made of the HDPE material and are fixed to the primary lining by
shotfiring as a standard. Potential leaks of the channel are solved
by a sealing mastic. The surface finish of the channels allows for
trouble-free application of shotcrete or waterproofing systems. 

The intermediate waterproofing membrane is installed between
the shotcrete primary lining and the cast-in-situ concrete final
lining. The roughness and flatness of the sub-base surface was tre-
ated according to the required parameters prior to the application
of the waterproofing layers. The most distinct leaks were directed
by the Omega drainage channels to the drainage under the utility
tunnel bottom. The surface treated according to the required para-
meters was covered with one layer of geotextile; two layers of
800g/m2 geotextile were placed in the locations of larger seepage.
The geotextile is fixed to the primary lining by blanks and the fol-
lowing installation of Mapeplan TU WL 30 waterproofing mem-
brane is welded to the fixation blanks. The joints between the
waterproofing mats are carried out using a welding automaton by
folding them and welding using a double-seam weld. The bottoms
of the utility tunnel routes are in addition always protected by
a double layer of 1000g/m2 geotextile. 

All transverse and longitudinal construction joints are provided
with 500mm wide external waterbars, e.g. Sika Waterbar AA
500/35 Tricomer BV. All expansion joints are also provided with
500mm wide external waterbars, for example Sika Waterbar DA
500/35 Tricomer BV. The fundamental condition for the selection
of the waterbars is transferring of water column pressure 30m
high as the minimum and meeting the requirement for compatibi-
lity with membrane waterproofing (the possibility of welding both
materials together). The waterbars are complemented in case of
leaks by a pair of 18/10mm grouting hoses for additional cement
grouting and a pair of 12/6mm hoses for additional chemical grou-
ting. Non-perforated extension hoses are brought through coup-
lings to the perforated hoses, which are terminated in collection
boxes. Additional grouting was carried out from the collection
boxes in the case of seepage. 
2.3 Microfine cement and chemical grouting combined

with waterbars and water-retaining concrete 

A combination of injecting microfine cement and chemical
grout into the primary lining, 500mm wide external waterbars to
expansion and construction joints with an auxiliary grouting sys-
tem and the lining made from water-retaining reinforced concrete
identical with the concrete designed for the preceding design
degree is applied to the service chamber TK101, shaft J101, the
utility tunnel route between shafts J101 and J102, and between
service shaft TK103 and shaft J104. 

Microfine cement grouting is carried out using a fine non shrin-
king grout injected through a pair of perforated 18/10mm grouting
hoses placed between the fins of the waterbars. The working pres-
sure is assumed to be at the level of 0.2MPa. Multiple grouting is
not assumed for this type of hoses. 

The chemical grouting is carried out through a pair of perforated
12/6mm grouting hoses placed between the fins of the waterbars.

rou TK103 včetně této komory, se použila kombinace organizova-
ných svodů a plošné izolace s pojistným injektážním systémem
v ploše a v dilatačních a pracovních spárách. Toto řešení zvyšuje
vodonepropustnost ostění oproti původně navrženému řešení, které
i tak zůstává ve stejné pevnostní třídě jako v předchozím projekto-
vaném stupni dokumentace. 

Pro tento typ opatření jsou použity drenážní žlábky Omega.
Slouží pro kontrolované svádění prosakující vody skrz primární
ostění do centrálního drenážního systému umístěného ve dně pri-
márního ostění. Žlábky mají podkovovitý průřez, jsou vyrobeny
z HDPE materiálu a k primárnímu ostění se standardně přichy-
cují nastřelením. Případné netěsnosti žlábku jsou řešeny těsnicí-
mi tmely. Povrchová úprava žlábků umožňuje bezproblémové
nanášení stříkaného betonu či aplikaci hydroizolačních systémů.

Mezilehlá fóliová izolace je umístěná mezi primárním ostěním
ze stříkaného betonu a definitivním ostěním z monolitického
betonu. Před aplikací hydroizolačních vrstev byla drsnost a rovi-
natost podkladního povrchu upravena podle požadovaných para-
metrů. Nejvýraznější teče odváděly drenážní žlábky Omega do
drenáže ve dně kolektoru. Na povrch upravený podle požadova-
ných parametrů se umístila jedna vrstva geotextilie, v místech
větších průsaků se umístily dvě vrstvy geotextilie o hmotnosti
800 g/m2. Geotextilie je k primárnímu ostění kotvena pomocí
terčíků a následná instalace fóliové izolace Mapeplan TU WL 30
je přivařena na terčíky. Spoje izolačních pásů jsou provedeny
svářecím automatem přeložením se zdvojeným svarem. Dna
kolektorových tras jsou navíc vždy ochráněna dvojitou vrstvou
geotextilie o hmotnosti 1000 g/m2.

Všechny příčné a podélné pracovní spáry jsou opatřeny vněj-
šími těsnicími pásy šířky 500 mm, např. Sika Waterbar AA
500/35 Tricomer BV. Rovněž i veškeré dilatační spáry jsou opat-
řeny vnějšími těsnicími pásy šířky 500 mm, např. Sika Waterbar
DA 500/35 Tricomer BV. Zásadní podmínkou pro výběr těsni-
cích pásů je přenesení tlaku vodního sloupce min. 30 m a také
požadavek kompatibility s fóliovou izolací (možnost oba mate-
riály k sobě přivařit). Pásy jsou pro případ průsaků doplněny
dvojicí injektážních hadiček 18/10 mm pro dodatečnou cemen-
tovou injektáž a dvojicí hadiček 12/6 mm pro dodatečnou che-
mickou injektáž. K těmto perforovaným hadičkám jsou přes
spojky přivedeny prodlužovací neperforované hadičky, které
jsou vyústěny do sběrných krabic (boxů). Z těchto sběrných kra-
bic by v případě průsaků byla prováděna dodatečná injektáž.
2.3 Mikrocementové a chemické injektáže v kombinaci

s těsnicími pásy a vodonepropustným betonem

V technické komoře TK101, šachtě J101 a kolektorové trase
mezi šachtami J101 a J102 a mezi technickou komorou TK103

Obr. 4 Hydroizolační systém kolektoru hlavní trasy
Fig. 4 Waterproofing system on the main route of the utility tunnel

autor Vladimír Dinda  author Vladimír Dinda
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The hoses have to allow for repeated grouting. The grouting medi-
um is formed by one-component and two-component polyurethane
resins or methacrylate gels. 

All transverse and longitudinal construction joints are again
provided with 500mm wide external waterbars.

The final lining structures in sections without membrane
waterproofing are designed to be made from C30/37 XC2 – XA2
concrete including XYPEX Concentrate Admix C-1000 (NF)
admixture at the dosage of 1.5% for achieving impermeability,
without separation of the surfaces of the primary and secondary
linings. With respect to the fact that the application of the crystal-
lisation admixture has no support in standards and the results of
measurements of impermeability were disputable, the above-men-
tioned mixture was replaced with C30/37 XC2 – XA2 Permacrete
concrete developed by the company of TBG Metrostav according
to Austrian and German standards for the so-called “white tanks”.
The main advantage of this mixture lies in the low development
of hydration heat under 37°C resulting into significant reduction
of the width of cracks and the average values of the water pene-
tration depth reaching about 12mm according to the so far perfor-
med tests. The disadvantage of the use of this concrete type lies in
the build-up time of the initial unconfined compressive strength
longer by ca 30% in comparison with classical structural concre-
te. This disadvantage is compensated for by the use of an 8m long
steel, fully hydraulic, electrically movable formwork allowing for
faster movement, assembly and advance rate of concrete casting
operations. The thickness of the final lining varies from 350 to
530mm. 

The following measure was designed for the elimination of the
risk of migration of water behind the waterproofing membrane in
the part of the construction where it was necessary to design the
transition between the part without waterproofing and the part
with the waterproofing membrane. The PVC membrane was pul-
led minimally 1500mm into the section without intermediate
waterproofing layer. A 500mm wide Sika Waterbar AA 500/35
Tricomer BV with an auxiliary grouting system was fixed to this
waterproofing layer. Permacrete Water-retaining concrete was
always used for casting concrete in this transition section. 
2.4 Final lining concrete reinforcement 

The reinforcement of the final concrete lining of the utility tun-
nel is made from steel grade B500B 10 505 (R) with the minimum
concrete cover of 50mm. It consists of various elements, depen-
ding on the structure type. The maximum diameters of the bearing
rods in the parts of the routes provided with waterproofing, the
parts of the routes without waterproofing and the service cham-
bers are R22 and R25, respectively. The concrete reinforcement
for the utility tunnel routes is at the same time designed as self-
supporting structures maximally prefabricated for the reason of
easier and faster installation, using lattice girders formed by aty-
pical rolled steel mesh and reinforcement cages. 

3. FIRST USE OF AUTOMATIC FORMWORK IN A UTILITY
TUNNEL IN PRAGUE 

In the long history of the development of ducts for combined
networks, utility tunnels, the majority was carried out using the
cut-and-cover technique. The length of mined utility tunnels of
17,935m was carried out in 40 years. The final lining in the vaults
of these tunnels was mostly made from shotcrete. Shotcrete was
recently used at the construction of the Vodičkova and Příkopy
utility tunnels, where shotcrete is applied to the lining of the semi-
circle of the upper vault, whilst the bottom and side walls are
made from cast-in-situ concrete. The automatic formwork for

a šachtou J104 je aplikována kombinace mikrocementových
a chemických injektáží primárního ostění, vnějších spárových
pásů do dilatačních a pracovních spár šířky 500 mm s pojistným
injektážním systémem a ostěním z vodonepropustného železobe-
tonu shodného s projektem předchozího projektového stupně. 

Mikrocementové injektáže se provádějí pomocí jemné nesmrš -
ťující malty přes dvojici perforovaných injektážních hadiček
18/10 mm umístěných mezi žebry těsnicích pásů. Pracovní tlak
je předpokládán v úrovni 0,2 MPa. U tohoto typu hadiček se
nepředpokládá vícenásobná injektáž. 

Chemické injektáže se provádějí přes dvojici perforovaných
injektážních hadiček 12/6 mm umístěných mezi žebry těsnicích
pásů. Hadičky musí umožňovat opakovanou injektáž. Injek táž -
ním médiem jsou jednosložkové a dvousložkové polyuretanové
pryskyřice nebo metakrylátové gely.

Všechny příčné a podélné pracovní spáry a dilatační spáry jsou
opět opatřeny vnějšími těsnicími pásy šířky 500 mm.

Definitivní konstrukce jsou v úsecích bez fóliové izolace navr-
ženy z betonu C30/37  XC2–XA2 včetně přísady pro dosažení
vodonepropustnosti XYPEX Concentrate Admix C-1000 (NF)
v dávce 1,5 % bez separace povrchů primárního a sekundárního
ostění. Vzhledem ke skutečnosti, že používání krystalizační pří-
sady nemělo oporu v normách a výsledky měření nepropustnos-
ti byly diskutabilní, byla výše uvedená směs nahrazena betonem
C30/37 XC2–XA2 Permacrete vyvinutým společností TBG
Metrostav podle rakouských a německých norem pro tzv. „bílé
vany“. Jeho hlavní předností je nízký vývin hydratačního tepla
pod 37 °C, a tím značné omezení šířky trhlin a průměrných hod-
not hloubky průsaků dosahujících podle doposud provedených
zkoušek kolem 12 mm. Nevýhodou použití tohoto typu betonu je
delší čas náběhu pevnosti v prostém tlaku o cca 30 % oproti kla-
sickému konstrukčnímu betonu. Tato nevýhoda je kompenzová-
na použitím ocelové plně hydraulické elektricky posuvné formy
délky 8 m, což umožňuje její rychlejší přesun, ustavení a také
postup betonáže. Tloušťka definitivního ostění je v rozmezí 
350–530 mm.

V části díla, kde bylo nutné navrhnout přechod mezi částí 
ne izolovanou a částí s fóliovou izolací, bylo pro eliminaci rizika
migrace vody za izolací navrženo následující opatření. PVC izo-
lace byla zatažena minimálně 1500 mm do sekce bez mezilehlé
izolace. Na tuto izolaci byl přichycen vnější spárový pás Sika
Waterbar AA 500/35 Tricomer BV šířky 500 mm s pojistným
injektážním systémem. Pro betonáž této přechodové sekce byl
vždy použit vodonepropustný beton Permacrete. 
2.4 Výztuž definitivního ostění

Výztuž definitivního ostění kolektoru je z oceli B500B 10 505 (R)
s minimálním krytím výztuže 50 mm. Podle typu konstrukce se
skládá z různých prvků. Maximální průměr nosných prutů je
v izolovaných částech tras R22 a neizolovaných částech tras
a v technických komorách R25. Výztuž kolektorových tras je
zároveň navržena jako samonosná a maximálně prefabrikovaná
z důvodu snadnější a rychlejší montáže, za použití příhradových
rámů, tvořených atypickými skruženými sítěmi a armokoši. 

3. PRVNÍ NASAZENÍ HYDRAULICKÉ BEDNICÍ FORMY
V KOLEKTORU V PRAZE

V dlouhé historii výstavby vedení sdružených sítí neboli
kolektorů byla převážná část zhotovena hloubením. Ražených
kolektorů bylo za 40 let zhotoveno 17 935 bm. Definitivní ostě-
ní při výstavbě těchto kolektorů v klenbové části bylo převážně
zhotoveno ze stříkaného betonu. Stříkané betony byly použity
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final lining of the utility tunnel has not yet been used in Prague for
several reasons. The automatic formwork technology for small
profiles was not available before the 1990s. Adapting the automa-
tic formwork to cross-sections of galleries with numerous side
stubs, irregular geometry (splayed jet grouting arches) or with
sharp bends in the horizontal alignment of the galleries is compli-
cated. When the tender documents for previous stages of the con-
struction of deep utility tunnels with simpler cross-sections were
being prepared, the application of the shotcrete final lining was one
of the reasons for the later application of the automatic formwork. 

The Hlávkův Bridge utility tunnel is the first mined utility tun-
nel at which the automatic formwork was used for casting of
concrete on the route. Until now, this technology has been used at
larger-profile underground construction projects. They comprised
mainly transport-related structures, such as road and railway tun-
nels or metro stations and tunnels. The Hlávkův Bridge utility tun-
nel is suitable for the application of this technology. The length of
the utility tunnel routes exceeds 400m, which means a large num-
ber of the repeated use of the formwork. The profile of the route
is constant throughout its length and the number of side stubs and
curves on it is not big. All elevation breaks and directional breaks
are located in shafts. 

The automatic formwork used at the Hlávkův Bridge utility tun-
nel was manufactured by Austrian company Östu-Stettin, which is
engaged in the manufacture of similar types of steel structures in
the long term. The 8m long steel formwork is shifted by an elec-
trical carriage moving on steel wheels with wheel treads along
S49 rails anchored to the reinforced concrete floor of the utility
tunnel. The 9m carriage bears a steel formwork envelope with bra-
ces and accessories, including a hydraulic mechanism controlling

v poslední době při výstavbě na kolektoru Vodičkova nebo
Příkopy, kde je stříkaný beton aplikován pro ostění půlkruhu
horní klenby, přičemž dno a stěny kolektoru jsou z monolitické-
ho železobetonu. Hydraulická bednicí forma pro definitivní ostě-
ní kolektoru nebyla doposud v Praze použita z několika důvodů.
Technologie hydraulické bednicí formy malých profilů nebyla
do 90. let minulého století dostupná. Je složité přizpůsobit hyd-
raulickou bednicí formu příčnému řezu štol s mnoha rozrážkami,
s nepravidelnou geometrií (kornouty tryskové injektáže), nebo
s ostrými oblouky ve směrovém vedení štol. Při přípravě zadá-
vací dokumentace předchozích etap výstavby hlubinných kolek-
torů jednoduššího příčného tvaru byla aplikace definitivního
ostění ze stříkaného betonu jedním z důvodů pozdějšího nasaze-
ní hydraulické bednicí formy. 

Prvním raženým kolektorem, na kterém byla hydraulická bed-
nicí forma nasazena pro betonáž trasy, je Kolektor Hlávkův
most. Tato technologie byla až doposud využívána na podzem-
ních stavbách většího profilu. Jednalo se zejména o dopravní
stavby, jako jsou silniční a železniční tunely případně stanice
a tunely metra. Kolektor Hlávkův most je pro nasazení této tech-
nologie vhodný. Délka kolektorových tras je přes 400 m, to zna-
mená velký počet opakovaného použití formy. Profil trasy je
v celé délce shodný a nevyskytuje se na ní větší množství rozrá-
žek a oblouků. Veškeré výškové a směrové lomy se odehrávají
v šachtách. 

Hydraulická bednicí forma použitá na Kolektoru Hlávkův
most byla vyrobena rakouskou společností Östu-Stettin, která se
výrobou podobných typů ocelových konstrukcí dlouhodobě
zabývá. Ocelová forma délky 8 m je posouvána elektricky
posuvným vozíkem pohybujícím se na ocelových kolech
s nákolky po kolejnicích S49 přikotvených k železobetonové
podlaze kolektoru. Vozík délky 9 m nese ocelovou bednicí obál-
ku s výztuhami a příslušenstvím, včetně hydraulického ústrojí
s ovládáním pohybů formy při ustavování a odbedňování formy.
Vozík je vybaven také dvojicí žebříků a plošinou pro pohyb osob
v horní úrovni formy. 

Ocelová obálka s plechem síly 3 mm vyztužená podélnými
a příčnými výztuhami je složena po délce ze čtyř k sobě přišrou-
bovaných celoobvodových dílů, které se navíc dělí na tři části (2x
stěna a 1x oblouk klenby) spojené kloubovým spojem pro snadné
odbednění (obr. 5). Součástí obálky je příslušenství, které umož-
ňuje maximální efektivitu betonáže. Kvalitní betonáž zajišťuje
26 ks vzduchových příložných vibrátorů, 6 ks betonážních kru-
hových uzavíratelných oken průměru 600 mm, 10 ks napouště-
cích ventilů průměru 125 mm a 3 ks tzv. špionů, tedy trubek
vedoucích do vrcholu klenby, přes něž se kontroluje zaplněnost
vrcholu klenby betonem. Ocelová obálka je vybavena také pře-
chodovým plechem délky 200 mm, který vždy doléhal po obvo-
du na poslední zabetonovanou část, a závorami pro montáž dře-
věného čela bednění. Úchyty pro přechodový plech a pro závory
byly shodné na předním a zadním čele bednění, protože betonáž
probíhala po směru i proti směru staničení bez možnosti otočení
formy o 180°. Posledním důležitým vybavením obálky byla dvo-
jice rozpěr na přechodu mezi rovnou a obloukovou částí obálky.
Rozpěry zamezovaly příčné deformaci formy během betonáže,
tím byl eliminován účinek tlaku vzniklý z rozdílné hladiny beto-
nu v levé a pravé části formy. Maximální povolený rozdíl hladin
mezi levou a pravou stranou formy byl 0,5 m. Maximální dovo-
lený tlak betonu na plášť formy byl 80 kN/m2.

Typická betonová sekce byla délky 8 m a téměř každý betono-
vaný úsek trasy kolektoru byl zakončen atypickou sekcí jiné
délky. Forma nepokrývala celou výšku svislých stěn, spodní část

Obr. 5 Schéma betonážní formy: stav při odbednění
Fig. 5 Chart of the formwork: condition during stripping 
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the movement of the formwork during the course of the formwork
setting and stripping. The carriage is in addition equipped with
a pair of ladders and a platform for the movement of persons at the
upper level of the formwork. 

The steel envelope with 3mm thick steel sheet skin is reinforced
with longitudinal and transverse braces. It is assembled lengthwi-
se from four circumferential components bolted to each other. The
components are in addition divided into three parts (2x a wall, 1x
the vault) interconnected by a swing joint allowing easier strip-
ping (see Fig. 5). The accessories allowing for maximum effecti-
veness of casting concrete are parts of the envelope. Good quali-
ty casting of concrete is ensured by 26 pneumatic (air powered)
external vibrators, 6 600mm-diameter circular concrete casting
gates which can be closed, 10 filling valves 125mm in diameter
and 3 so-called “spies” (tubes leading to the top of the vault
through which the filling of the top of the arch with concrete is
checked. The steel envelope is equipped with a 200mm long tran-
sition steel sheet which always touched the last finished concrete
block around the perimeter, and walers for the installation of the
timber stopend formwork. Grippers for the transition steel sheet
and for the walers were identical at the front end and the rear end
of the stopend formwork because concrete casting would proceed
both in the direction and against the direction of chainage, without
the possibility of turning the formwork 180°. The last important
equipment of the envelope was a pair of braces at the transition
between the straight and curved part of the envelope. The braces
prevented transverse movement of the formwork during concrete
casting operations, thus eliminating the effect of the pressure
resulting from the different levels of concrete in the left-hand and
right-hand parts of the formwork. The maximum permitted diffe-
rence in the levels between the left-hand and right-hand side of the
formwork was set at 0.5m. The maximum permitted pressure on
the formwork envelope was set at 80kN/m2.

A typical concrete section was 8m long and nearly each con cre-
ted section of the route was ended by an atypical section with
a different length. The formwork did not cover the whole height
of the vertical walls – the lower part of the formwork at the con-
tact with the floor up to the height of approximately 35cm above
the floor had to be provided with an L-shaped steel sheet and
planks on which the formwork sat. 

The new concrete casting step started by moving the formwork to
the section where concrete reinforcement was installed in advance.
The location at the timber formwork stopend at the overlapping of
the formwork envelope was provided with the reinforcement just
before the installation. During the formwork movement, the surfa-
ce of the freshly hardened concrete was treated with an anti-drying
curing agent from the platform installed on the rear side of the
formwork. The formwork was subsequently spread and lifted so
that it adhered to the last concreted block. A steel sheet with a rub-
ber profile was installed in the location designed for the creation of
an exposed construction or expansion joint. At the same time the
collection box of the auxiliary grouting system was concurrently
attached to the formwork, always in the same spot. The front end
part of the formwork was subsequently set into exact position using
a total station. After setting, the formwork was anchored to prevent
uplifting by hydrostatic pressure, the formwork stopend made from
planks was installed and concrete pumps with pipes and concreting
hoses were prepared (see Fig. 6). Concrete was supplied from the
surface to the underground through an up to 38m deep shaft. For
that reason one pump was installed on the surface and one pump
was in the underground when concrete was cast in the sections at
the distance over 20m from the shaft. 

formy při styku se dnem až do výšky přibližně 35 cm musela být
bedněna pomocí ocelového plechu tvaru L, na který forma přes
dřevěné fošny a hranoly dosedala. 

Nový betonážní krok byl zahájen přejezdem formy do pře-
dem vyarmované sekce. Těsně před tím proběhlo armování
místa, v prostoru dřevěného čela bednění na přesahu bednicího
pláště. Během přesunu formy byl na čerstvě zatvrdlý beton
z plošiny na zadní straně formy aplikován ošetřující prostředek
proti vysychání betonu. Následovalo roztažení a zvednutí
formy, tak aby přilehla na poslední zabetonovaný blok, v místě
pro vytvoření přiznané pracovní nebo dilatační spáry byl osa-
zen plech s gumovým profilem. Zároveň byla na formu pokaž-
dé ve stejném místě přichycena injektážní krabička pojistného
injektážního systému. Poté byla za použití geodetického pří-
stroje do přesné polohy ustavena přední část formy. Po ustave-
ní byla forma zakotvena proti nadzvednutí hydrostatickým tla-
kem, namontováno čelo formy z fošen a připravena betonářská
čerpadla s potrubím a hadicemi na beton (obr. 6). Beton byl při-
váděn z povrchu do podzemí šachtou hloubky až 38 m, proto
při betonáži sekcí v blízkosti šachet se použilo jedno čerpadlo
na povrchu a dvě čerpadla (jedno na povrchu a jedno v podze-
mí) při betonáži sekcí ve vzdálenosti více než 20 m od šachty. 

Samotná betonáž postupovala od spodních napouštěcích
otvorů vždy střídavě na levé a pravé straně, tak aby nebylo
porušeno pravidlo 0,5 m rozdílné výšky hladin betonu. Zároveň
se střídaly napouštěcí otvory v přední a zadní části formy za
střídavého vibrování. Při betonáži v horní části klenby se
postupovalo vždy plněním od napouštěcího ventilu nejblíže

Obr. 6 Pohled dovnitř betonážní formy
Fig. 6 A view down the concrete casting formwork 
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The concrete casting operation proceeded from the lower filling
gates up, always alternating on the left-hand and right-hand sides
so that the rule of 0.5m difference in the concrete level height was
maintained. At the same time the concrete vibration alternated at
the filling gates in the front and rear parts of the formwork. During
casting of concrete in the upper part of the vault the filling pro-
 ceeded through the valve closest to the previously completed
formwork stopend. The top formwork plank was left sunk down
so that it was possible to monitor the approaching concrete surfa-
ce level not only through the checking tube (the so-called “spy”)
but also through a gap between the plank and the vault (see fig. 7).
Just before the concrete got to this plank, the plank was shifted up
to the top arch and the concrete casing operation was terminated
after concrete poured from the closest spy. 

The concrete which spilled when the pipeline was being swit-
ched over was subsequently removed and the next casing of con -
crete lying in cleaning the concrete casting pumps pipeline after
the casting of concrete and the installation of the grouting collec-
ting boxes for the following section. After the concrete hardened,
the stopend formwork was first stripped and the Schmidt hammer
rebound test was performed. After the minimum concrete strength
value of 8MPa was measured, it was permitted to cancel the
anchoring in the lower part of the formwork and subsequently to
tear the formwork off. After the formwork had been removed the
remnants of concrete were removed by a chain and a releasing
agent was applied by means of a hemp rope. This procedure was
repeated in each section. 

After completing the casting of concrete along one part of the
route it was necessary to fill the space above the vault crown,
which can never be completely filled, with the filling cement
grout. It was carried out using the circular openings which remai-
ned after 3 so-called spies, the tubes leading to the top of the vault
through which the filling of the top of the vault is checked. The
injection of grout is undertaken after hardening of concrete to the
value of the minimum cube strength for the particular concrete
grade, in our case 30MPa. 

The construction of the final lining of the utility tunnel route
commenced at the end of October 2017 by the assembly of the
formwork in the 8m-diameter shaft J102. This shaft has the largest
dimensions, which is the reason why it was chosen for the form-
work assembly. Subsequently the formwork was used for concre-
ting the route between shafts J102 and J101 consisting of 21 sec-
tions in total. The route between shaft J101 and the service cham-
ber TK103 consisting of ten sections followed. 

4. SERVICE CHAMBERS 

Two service chambers, TK101 and TK103, are designed within
the framework of the project. The cross-sections of both chambers
are identical, the lower part of the oval geometry is slightly flatte-
ned. The net internal width (in the widest location) and height are
7.75m and 8.50m, respectively (see Fig. 9). The lengths of the two
chambers are different, chamber TK 101 is 14.2m long and a fun-
nel-like section connecting to the shaft is 4.4m long; chamber TK
103 is 9.65m long and the connection to shaft J103 is perpendicu-
lar to the chamber. The net internal width and height of the con-
 nection are 2.60m and 6.30m, respectively. The chambers are separa-
ted from the routes by expansion joints located immediately behind
the connections to the route. Concreting the two chambers proceeded
as follows: The flattened bottom was concreted throughout the cham-
ber length first, concreting of the vault followed. Concreting of the
vault in chamber TK101 was divided into 3 working blocks, whilst
the vault of chamber TK103 was concreted en block. 

k dříve zabetonované sekci po napouštěcí ventil u zabedněného
čela formy. V něm se nechávala vrcholová bednicí fošna čela
popuštěná dolů, aby bylo možno sledovat blížící se hladinu
betonu nejen přes kontrolní potrubí (tzv. „špion“), ale i přes
mezeru mezi fošnou a klenbou (obr. 7). Těsně před tím, než se
beton dostal k této fošně, byla vysunuta směrem nahoru ke
klenbě a po vytečení betonu z nejbližšího špionu byla betonáž
ukončena. 

Následně se odstranil beton vyteklý při přepojování potrubí
a připravila se další betonáž spočívající v čištění potrubí beto-
nážních čerpadel po betonáži a instalaci injektážních krabic do
další sekce. Po zatvrdnutí betonu se vždy nejprve odbednilo
čelo bednění a provedla se zkouška Schmidtovým tvrdoměrem.
Po naměření hodnoty min. 8 MPa pevnosti betonu bylo povo-
leno zrušit kotvení ve spodní části formy a následně formu
popustit neboli odtrhnout. Po spuštění formy následovalo její
očištění řetězem od zbytků betonu a nanesení odbedňovacího
prostředku pomocí konopného lana. Tento postup se opakoval
v každé sekci. 

Po zabetonování kompletní jedné části trasy bylo nutné pro-
stor vrchlíku klenby, který není možno nikdy zcela zaplnit,
zainjektovat výplňovou cementovou injektáží. K tomu se vy u-
žívá kruhových otvorů, jež zbyly po 3 ks tzv. špionů, tedy tru-
bek vedoucích do vrcholu klenby, přes něž se kontroluje zapl-
něnost vrcholu klenby betonem. K injektáži se přistupuje po
zatvrdnutí betonu na hodnotu min. předepsané krychelné pev-
nosti pro danou třídu betonu, v našem případě 30 MPa.

Výstavba definitivního ostění kolektorové trasy byla zaháje-
na ke konci října 2017 montáží formy v šachtě J102 o průměru
8 m. Tato šachta má největší rozměr, proto byla zvolena pro
montáž formy. Následně byla formou zabetonována trasa mezi
šachtami J102 a J101 skládající se z celkem 21 sekcí.
Následovala trasa mezi šachtou J102 a technickou komorou
TK103 o 10 sekcích. Vzhledem k tomu, že dno této komory
bylo o 1,7 m níže než dno v kolektorové trase, byla zhotovena
přes komoru přejezdová rampa délky 19 m složená z hrázděné
konstrukce ze železničních pražců a dřevěných „polštářů“ a na
tuto konstrukci byly osazeny koleje pro přejezd. Pokračovalo
se betonáží trasy mezi komorou TK103 a šachtou J104 o 17
sekcích, která byla dokončena, s přestávkou na betonáž průni-
ku trasy se šachtou J102, v polovině dubna 2018 (obr. 8).
Forma byla demontována v šachtě J104 eliptického půdorysu
o šířce 5,8 m, velmi malý rozměr šachty znamenal značné kom-
plikace při demontáži formy. Průměrná rychlost betonáže jedné
sekce byla 48 hodin. Doba postupu závisela zejména na době

Obr. 7 Pohled na betonážní formu v zabedněném stavu
Fig. 7 A view of the concrete casting formwork in the working condition 
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The layout of construction joints was designed with respect to
the idea that no construction joint was to be continuous throu -
ghout the whole profile height. 

The final lining thickness of 350mm is identical for both
chambers; classical tie-up concrete reinforcement was used
(see Fig. 10). No intermediate waterproofing system was
designed for chamber TK101 (injecting grout into selected
locations of the primary lining was sufficient); conversely,
intermediate PVC waterproofing membrane was designed for
chamber TK103 (with respect to the amount of leaks through
the primary lining). 

The final lining concrete for chamber TK101 (without inter-
mediate waterproofing) was carried out similarly to the concrete
used on the route without waterproofing; conversely, standard
concrete without crystallisation admixture was designed for
chamber TK103 (with intermediate waterproofing layer). 

5. CONTINUAL CONCRETING OF SHAFT J102 

The continual concrete casting technique was applied to the
final lining of chambers J101, J102 and J103. This paper descri-
bes the uninterrupted casting of concrete for shaft J102, where
the depth is the greatest. The dimensions of the shaft are derived
from the future purpose and use of the shaft. Apart from utility
networks, there is a lift located in the shaft. 

The circular shaft has the net internal diameter of 7.0m; its
depth measured from the lower surface of the covering deck
amounts to 35.52m. There are two points of penetration into the
tunnel route in the lower part of the shaft and the lift pit. A ven-

tilation duct is connected to the upper part of
the shaft. The circular lining thickness of
300mm, the bottom thickness of 500mm and
the roof deck thickness of 350mm (see Fig. 11)
were designed with respect to the loading by
hydrostatic pressure.

Classical tie-up reinforcement is used in the
lower part of the shaft (the bottom + intersec -
tions with utility tunnel routes); up from the
level of the intersections with the utility tunnel
routes, the shaft is reinforced with welded
mesh. The roof deck was designed as a combi-
nation of HEB steel sections and classical tie-
up reinforcement with respect to the planned
loading (a car parking facility is located partial-
ly on the deck). The 50mm concrete cover was
again designed. 

Shaft J102 (as well as shafts J103 and J104)
is provided with an intermediate PVC water -
proofing system (up to the level of 2m above
the water table) for the reasons of extreme
water inflows. Expansion joints are carried out
at each shaft always immediately behind the
intersection with the route profile. Waterbars
are installed (despite the use of uninterrupted
casting of concrete) at 3.0m spacing, which cor-
responds to the height of a typical ring. 

The reinforcement consisting of two layers of
100x100x8x8 KARI welded mesh is installed
on 16mm-diameter RENESCO Anchorage PVC
M16 anchors (the anchors pass through the
intermediate PVC waterproofing membrane).
The anchors fulfil not only the assembly functi-
on for the installation of KARI mesh, but also

tuhnutí a tvrdnutí betonu Permacrete, který měl vzhledem ke
zvýšené vodonepropustnosti (beton pro tzv. „bílé vany“) poma-
lý náběh krychelné pevnosti. Pokud bylo možné využít noční
betonáže, postup se zrychlil na jedné sekci za 36 až 42 hodin
podle její délky. 

4. TECHNICKÉ KOMORY 

V rámci stavby jsou navrženy dvě technické komory TK101
a TK103. Příčný profil obou komor je stejný a v oválném tvaru
je spodní strana mírně zploštělá. Vnitřní světlá šířka (v nejšir-
ším místě) je 7,75 m a výška 8,50 m (obr. 9). Délka obou komor
se liší, TK101 má délku 14,2 m, v délce 4,4 m je navrženo
trychtýřovité napojení na šachtu, TK103 je dlouhá 9,65 m,

Obr. 8 Hotové betonové definitivní ostění hlavní trasy
Fig. 8 Completed final concrete lining on the main route 

Obr. 9 Tvar definitivního ostění technických komor (TK101 a TK103)
Fig. 9 Geometry of the final lining of the service chambers (TK101 and TK103)
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the function of locking the final structure of the shaft together
with the primary structure. 

The final lining concrete in the location with the intermediate
waterproofing layer (under the water table level) was produced
without the crystallisation addition; conversely, standard concre-
te with the crystallisation admixture was designed for locations
without the intermediate waterproofing layer (above the water
table level). 

Concreting of the final lining of the shaft was divided into
three stages. The formwork for shaft J102 was completely sup-
plied by PERI spol. s r. o. The first stage comprised the casting
of concrete for the lift pit up to the level of the utility tunnel route
floor - system elements TRIO and RUNDFLEX were used. This
stage was completed before the passage of the formwork from the
J101–J102 route. The intersection of the shaft with J102–J101
and J102–TK103 utility tunnel routes up to the level of one metre
above the crowns of the vaults of the routes was carried out at the
second stage. RUNDFLEX system was used with the require-
ment for maximally possible accuracy. After completion of the
second stage, a 3.0mm thick intermediate waterproofing layer
was installed in the shaft in full extent. It consisted of the
Mapeplan Protection 30 membrane with a signal layer and the
500mm wide Mapeplan WATERSTOP 500 external waterbars
installed at the centre-to-centre spacing of 3.0m. The RENESCO
inject. 20 system allowing for cement and chemical (gel) grou-
ting was chosen as the auxiliary grouting system. 

The installation of concrete reinforcement from the level of
164.61m a. s. l. up to 191.75m a. s. l. followed. An atypical and
not yet used technology based on hydraulically pulled roof-sus-
pended platform was chosen for the installation of reinforcement.
The reinforcement installation and the subsequent casting of
concrete were carried out using four PERI UP stacking towers
located on the terrain surface, which were stabilised and braced
against to a panel area. Prefabricated VARIOKIT-system trusses
were connected to the walers of the towers. Another truss was
“weaved” between the trusses at a 90° angle. A rigid spatial
structure was created in this way (see Fig. 12).

Service “walkways” allowing movement of persons were crea-
ted on the rigid spatial structure using SRU walers and planks.
The formwork movement was provided by a system of a hydrau-
lic mechanism. Four ENERPAC RRH-606 hydraulic cylinders
with the maximum bearing capacity of 400kN were installed on
the bearing structure at the terrain surface (see Fig. 13). The
maximum stroke of the jacks used was 166mm. Their movement

kolmo na komoru je napojen propoj se šachtou J103 o vnitřním
světlé šířce propoje 2,60 m a výšce 6,30 m. Komory jsou od
tras oddilatovány, vždy bezprostředně za napojením na trasu.
Betonáž obou komor byla provedena tak, že nejprve se vybeto-
novalo zploštělé dno v celé délce, pak následovala betonáž
klenby, která byla v případě TK101 rozdělena na 3 pracovní
celky a v případě TK103 byla betonována najednou.

Při rozmístění pracovních spár se dodržovala zásada, aby
žádná styčná pracovní spára nebyla průběžná po výšce celého
profilu. 

Tloušťka definitivního ostění je 350 mm, pro obě komory je
stejná, vyztužení bylo realizováno klasickou vázanou výztuží
(obr. 10). Komora TK101 byla navržena bez mezilehlé izolace
(postačilo pouhé proinjektování vybraných míst primárního
ostění), naopak komora TK103 byla navržena s mezilehlou
PVC izolací (s ohledem na množství přítoků do primárního
ostění). 

Pro komoru TK101 (bez mezilehlé izolace) byl beton defini-
tivního ostění prováděn obdobně jako v neizolované trase,
v komoře TK103 (s mezilehlou izolací) byl navržen naopak
standardní beton bez krystalizační přísady.

5. KONTINUÁLNÍ BETONÁŽ ŠACHTY J102 

V šachtách J101, J102 a J103 je použita technologie kontinu-
ální betonáže definitivního ostění. V tomto článku je popsána
technologie kontinuální betonáže šachty J102, u které je hloub-
ka a plocha největší. Rozměr šachty je odvozen od budoucího
účelu a využití šachty. V šachtě je mimo inženýrských sítí
umístěn výtah. 

Šachta kruhového tvaru má vnitřní světlý průměr 7,0 m, od
spodního líce stropní desky po horní líc desky dna měří
35,52 m. Ve spodní části šachty jsou dva průniky s trasou a pod
úrovní dna šachty je prostor pro dojezd výtahu. V horní části je
do šachty napojen vzduchotechnický kanál. S ohledem na zatí-
žení hydrostatickým tlakem je kruhové ostění šachty navrženo
v tl. 300 mm, deska dna v tl. 500 mm a stropní deska v tl. 350
mm (obr. 11).

Vyztužení šachty je ve spodní části (dno + průniky kolekto-
rových tras) provedeno klasickou vázanou výztuží, od úrovně
průniku kolektorových tras je šachta vyztužena svařovanými
sítěmi. Stropní deska, s ohledem na plánované zatížení (částeč-
ně je na desce umístěno parkoviště), byla navržena v kombina-
ci ocelových profilů HEB a klasické vázané výztuže.
Projektované krytí bylo opět 50 mm. 

Šachta J102 (stejně jako šachty J103 a J104) je z důvodů
razantních přítoků vody provedena s mezilehlou izolací PVC
(do úrovně 2,0 m nad hladinu podzemní vody). Dilatační spáry
jsou u každé šachty vždy provedeny bezprostředně za průnikem
s trasovým profilem. Spárové pásy jsou instalovány (i přes užití
kontinuální betonáže) po 3,0 m, což odpovídá výšce typického
prstence. 

Výztuž s dvěma polohami KARI sítí 100x100x8x8 je insta-
lována na kotvy RENESCO Anchorage PVC M16 (kotvy pro-
chází mezilehlou izolací z fólie PVC) průměru 16 mm. Kotvy
plní jednak montážní funkci při osazování KARI sítí, ale
i funkci spřažení definitivní konstrukce šachty s konstrukcí pri-
mární. 

Beton definitivního ostění v místě s mezilehlou izolací (pod
hladinou podzemní vody) se prováděl bez krystalizační přísady,
v místě bez mezilehlé izolace (nad hladinou HPV) byl projek-
tován naopak standardní beton s krystalizační přísadou.

Obr. 10 3D model výztuže technické komory TK103
Fig. 10 3D model of the concrete reinforcement for the service chamber TK103



14

27. ročník - č. 3/2018

was transferred by 3.0m long DIWIDAG DW draw bars. The
draw bars were connected with partition nuts secured by “imbus”
screw dowels. 

A 19m long ramp crossing the chamber was constructed with
respect to the fact that the bottom of this chamber was 1.7m
below the bottom on the utility tunnel route. The ramp consisted
of a half-timbered structure assembled from railway sleepers and
wooden “cushions”. Rails for the crossing were installed on this
structure. The works continued by casting of concrete on the
route between chamber TK103 and shaft J104 consisting of 17
sections. It was finished in mid April 2018, with an interruption
for concreting the intersection of the route with shaft J102 (see
Fig. 18). The formwork was disassembled in shaft J104 with
a 5m wide elliptic cross-section. The very small dimension of the
shaft caused significant complications during the formwork
disassembly. The average speed of casting concrete for one sec-
tion was 48 hours. The duration of one concrete casting advance
step depended mainly on the time of setting and hardening (the

Betonáž definitivního ostění šachty byla rozdělena do tří
etap. Bednění kompletně na šachtu J102 dodávala společnost
PERI spol. s r.o. První se týkala betonáže dojezdu výtahu do
úrovně podlahy kolektorové trasy – byly použity systémové
prvky TRIO a RUNDFLEX. Tato úroveň se realizovala před
průjezdem bednicí formy z trasy J101–J102. V druhé etapě byl
proveden průnik šachty J102 s kolektorovými trasami
J102–J101 a J102–TK103 metr nad úroveň vrchlíků tras. Byl
použit systém RUNDFLEX s maximálním možným požadav-
kem na přesnost. Po provedení druhé etapy byla v šachtě
v celém rozsahu instalována mezilehlá izolace tloušťky 3,0 mm
Mapeplan Protection 30 se signální vrstvou s vnějšími spáro-
vými pásy Mapeplan WATERSTOP 500 šířky 500 mm instalo-
vanými s osovou vzdáleností 3,0 m. Jako pojistný injektážní
systém je zvolen RENESCO inject 20, který zajišťuje možnost
cementové i chemické injektáže (gel). 

Od úrovně 164,61 m n. m. následovala instalace armatury až
do nadmořské výšky 191,75 m n. m. Pro montáž byla zvolena

Obr. 11 Tvar šachty J102
Fig. 11 The shape of shaft J102
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cure time) of Permacrete concrete, the cube strength of which
built up slowly with respect to the increased impermeability
(concrete for the so-called “white tanks”). When it was possible
to use night shifts for casting concrete, the advance was accele-
rated, 36 to 42 hours per one section, depending on its length. 

The uninterrupted advance was provided by a 7.5kW diesel
generating set with central interconnection of all cylinders. The
connection allowed for applying identical pressures to all cylin-
ders. Transferring of oil between cylinders in the case of increa-
sed loads on one of the cylinders was prevented by means of two
valves inserted before each cylinder. Owing to this measure, the
regulation of the speed of individual pistons is possible. A mano-
meter was installed before the pressure distribution device for
monitoring of pressures in the hydraulic distribution system. The
pressure of 105bar was chosen as the maximum safe value; this
value corresponds to 90kN, representing a safe value for stres-
sing the DW 15 all-thread tie rod. The tensile strength of the DW
15 tie rod is 190kN, corresponding to the pressure of 222bar. 

The reinforcement installation platform was formed by a base
from SRU walers with GT 24 girders, which were subsequently
covered with a deck consisting of 50mm thick planks. Four ancho-
ring points for fixing the DW 15 tie rods designed to ensure ver-
tical movement were installed in the platform supported by the
SRU walers. The round-the-clock installation of the shaft concre-
te reinforcement started on the 25th April 2018 and continued for
seven days until the 1st May 2018. Installing the reinforcement of
concrete shafts from a hydraulically movable platform is non-
standard in the Czech Republic and is very proper as far as safety
is concerned. The platform was subsequently lowered to the shaft
bottom to be disassembled. The assembly of the shaft formwork
followed. The formwork which was chosen is 1500mm high; the
formwork steel skin is 3.0mm thick. A frame from U220 rolled-
steel sections provides the support. The formwork was assembled
during two days on a working platform installed at the level of
164.46m a. s. l. (the starting position for the uninterrupted con crete
casting process). The formwork was inserted 150mm into the final
lining completed at the previous stage so that safe launching was
ensured. The thickness of 250mm of the concrete layer to be cast
every hour was chosen so that the continual performance was
ensured. The concrete casting advancing chart is presented in 
Fig. 14. After filling the formwork, one two-stroke advance step
every even hour and one one-stroke advance step every odd hour
were chosen as the best procedure. 

atypická a doposud nepoužitá technologie hydraulicky tažené
závěsné armovací plošiny. Realizace armatury a následně
i betonáž byla prováděna pomocí čtyř podpěrných věží PERI
UP umístěných na povrchu, které byly stabilizovány a roze-
přeny do panelové plochy. Na roznášecí závory věží byly při-
pojeny předmontované příhradové nosníky ze systému 
VARIOKIT. Pod úhlem 90° byl mezi nosníky „vpleten“ další
příhradový nosník, a tím byla vytvořena tuhá prostorová kon-
strukce (obr. 12).

Na tuhé prostorové konstrukci byly vytvořeny ze závor SRU
a fošen pochozí obslužné lávky umožňující pohyb osob.
Posunu bednění zajišťoval systém hydraulického zařízení. Na
nosnou povrchovou konstrukci se osadily čtyři hydraulické
válce ENERPAC RRH-606 o maximální únosnosti 400 kN
(obr. 13). Maximální výška zdvihu použitých lisů byla 166 mm
a tento pohyb byl přenášen táhly DIWIDAG DW 15 o délce
3,0 m. Táhla byla spojena spojovacími maticemi s přepážkou
jištěnou imbusovými červíky. 

Nepřetržitý posun zajišťoval hydraulický agregát o výkonu 
7,5 kW s centrálním propojením všech válců. Zapojení umožňo-
valo přívod stejných tlaků do všech válců. Pomocí dvou vlože-
ných ventilů před každý válec se zabránilo přelévání oleje mezi
válci v případě zvýšení zatížení na některém válci, což přede-
vším umožnilo případnou regulaci rychlosti jednotlivých zdvihů.
Pro sledování tlaků v hydraulickém rozvodu byl před rozvadě-
čem instalován manometr. Jako maximální bezpečná hodnota byl
zvolen tlak 105 bar, což je hodnota odpovídající 90 kN, která
představuje bezpečnou hodnotu namáhání celozávitové tyče 
DW 15. Pevnost v tahu DW 15 je 190 kN, to odpovídá tlaku 222 bar. 

Armovací plošinu tvořila základna ze závor SRU, na kterou
byly přichyceny vazníky GT 24 následně zaklopené fošnovým
povalem tl. 50 mm. V plošině byly na závorách SRU nainstalo-
vány čtyři kotevní body k přichycení táhel DW 15 pro zajištění
vertikálního posunu. Armování šachty bylo zahájeno 25. 4. 2018
a provádělo se v nepřetržitém provozu po dobu sedmi dnů do 
1. 5. 2018. Armování z hydraulicky posuvné montážní plošiny
při betonáži šachet v podzemním stavitelství je v České republi-
ce nestandardní a z hlediska bezpečnosti velmi vhodné. Následně
byla plošina spuštěna na dno šachty, rozmontována a pokračova-
lo se montáží bednicí formy šachty. Byla zvolena forma výšky
1500 mm s ocelovou obálkou tloušťky 3,0 mm a výztužným
rámem z válcovaných profilů U220. Forma byla v průběhu dvou
dnů smontována na pracovní plošině instalované ve výšce
164,46 m n. m., kde byla i startovací poloha kontinuální betoná-
že. Pro zajištění bezpečného rozjezdu se forma zasunula 150 mm
do již zhotoveného definitivního ostění v předchozí etapě. Pro
zajištění kontinuálního výkonu byla zvolena tloušťka ukládané
vrstvy betonu 250 mm každou hodinu. Schéma postupu betoná-
že je patrné v obr. 14. Po naplnění bednicí formy byl vybrán jako
nejvhodnější postup každou sudou hodinu posun o dva zdvihy
lisů a každou lichou hodinu o jeden zdvih. 

Betonovalo se betonem C30/37 XC2, XA2 s rychlým nárůs-
tem pevnosti. Penetrační odpor dosahoval po šesti hodinách
hodnoty 6 MPa a tato limitní hodnota byla zvolena jako okrajo-
vá pro opuštění betonu bednicí formou. Samotná betonáž byla
zahájena 4. 5. 2018 ve 3:00 hod. z úrovně 164,61 m n. m. a byla
dokončena 9. 5. 2018 ve 2:30 v úrovni 191,75 m n. m. Betonáž
byla ukončena za 119,5 hod. a bylo zabetonováno 27,14 m defi-
nitivního ostění šachty s průměrným výkonem 227 mm/hod.
(5,45 m/den). Tato technologie je finančně nákladnější na bedně-
ní, než klasická metoda překládaného bednění. Má však dvě
zásadní pozitiva, je rychlejší o cca 40 % celkové doby provádění

Obr. 12 Tuhá prostorová konstrukce nad šachtou J102
Fig. 12 Rigid spatial structure above shaft J102



16

27. ročník - č. 3/2018

Concrete C30/37 XC2, XA2 with rapid strength build-up was
used. The penetration resistance after six hours reached 6MPa
and this value was chosen as the boundary condition for the
formwork abandoning the hardening concrete. The concrete cas-
ting operations commenced on the 4th May 2018 at 3:00hrs from
the level of 164.61m a. s. l. And ended on the 9th May 2018 at
2:30hrs at the level of 191.75m a. s. l. The concrete casting ope-
ration was finished in 119.5 hours and 27.14m of the final shaft
lining were concreted at the average rate of 227mm per hour
(5.45m per day). This technology is more demanding on form-
work than the classical climbing shuttering technology in terms
of financing. Nevertheless, it has got two principal positives: it is
quicker by ca 40% of the total duration of the execution of the
final lining, which means that the costs of machinery and work-
force are lower. The final lining of the shaft exhibits lower costs
by ca 12%. The other fundamental positive attribute is first of all
the structure without construction joints, which are a potential
risk because of the possibility of the intrusion of water into the
internal spaces of the shaft (see Fig. 15). 

6. SUMMARY OF GATHERED EXPERIENCE

This construction was a challenge for both the contractor
and the designer for several reasons. One of them is the com-
plicated construction layout with crossings and intersections
of several types of underground structures. There are mined
route sections on the Hlávkův Bridge utility tunnel, which are
interconnected with the mined service chambers and shafts,
which are in addition entered shallow under the surface by cut-
and-cover structures interconnected with existing utility tun-
nels. Another reason is the 10-year guarantee and the stress put
on the works quality following from ever more stringent stan-
dards. At last but not least, even the influence of the river
Vltava presented a challenge. It put the greatest stress on safe-
ty and quality of the design and the works. The final lining is
designed for the pressure of 30m high water column. The cast-
in-situ water-retaining reinforced concrete lining without an
intermediate waterproofing layer was originally designed to
resist this pressure. However, groundwater inflows into the
working meant a change in the design in the direction of the
use of the combination of rehabilitation measures. It led to the
removal of leaks using a combination of procedures and tech-
nologies for waterproofing and rehabilitation known from con-
struction sites, for example, white tanks or large road and rail-
way tunnels or the metro. 

Applying technologies and designing methods yet unused on
utility tunnels in Prague is possible even in such conditions.
One of them was, for example, the new geometry of the utili-
ty tunnel route and chambers, which has not yet been used for
the construction of a category II utility tunnel. Further on, it
was the use of the automatic steel formwork, the design of
which had to be significantly changed against customs on tun-
nel construction sites and be adapted to the small profile. The
application of the adapted platform, together with the proposal
for maximally prefabricated self-supporting reinforcement, led
to significant acceleration and increase in effectiveness of the
working procedure in the underground. The fast continual cas-
ting of the concrete shaft was a significant new application in
Prague utility tunnels. It was carried out by means of a circu-
lar steel formwork lifted by tie rods of hollow jacks driven
with a central hydraulic aggregate. The uninterrupted installa-
tion of concrete reinforcement from the hydraulically lifted
platform was also part of the shaft construction. 

definitivního ostění, a tedy náklady na strojní vybavení a děl-
nický personál jsou nižší. Definitivní ostění šachty vykazuje
nižší náklady o cca 12 %. Druhým a zásadním kladným atribu-
tem je především dílo bez pracovních spár, které jsou potencio-
nálním rizikem pro možnost vniknutí vody do vnitřních prostor
šachty (obr. 15). 

6. SOUHRN ZÍSKANÝCH ZKUŠENOSTÍ

Pro zhotovitele a projektanta bylo toto dílo výzvou z několika
důvodů. Jednak je to jeho členitost s křížením a průnikem něko-
lika typů podzemních děl. Na Kolektoru Hlávkův most to jsou
ražené trasové úseky propojené s raženými technickými komo-
rami a šachtami, do nichž při povrchu vstupují ještě hloubené
objekty propojené se stávajícími kolektory. Dále je to délka záru-
ky 10 let a důraz na kvalitu provedení daný zpřísňujícími se nor-
mami. V neposlední řadě bylo výzvou i ovlivnění stavby řekou
Vltavou, to kladlo maximální důraz na bezpečnost i kvalitu návr-
hu a provádění. Definitivní ostění je navrženo na tlak 30 m vod-
ního sloupce. Původně tomu mělo odolávat monolitické vodone-
propustné železobetonové ostění bez mezilehlé izolace. Přítoky
podzemní vody do díla však znamenaly úpravy projektu směrem
k využití kombinace sanačních opatření. To vedlo k odstranění
zatékání za pomoci využití kombinace postupů a technologií izo-
lování a sanování známých ze staveb například bílých van anebo
velkých silničních a železničních tunelů či metra. 

Obr. 13 Hydraulický válec ENERPAC pro manipulaci s plošinou
Fig. 13 ENERPAC hydraulic cylinder for handling the platform 
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All above-menti-
oned procedures and
proposals would not
originate without
mutual collaborati-
on and under stan-
ding among the sta-
keholders in the con-
struction. All parti -
cipants deserve great
thanks for it. The
Hlávkův Bridge uti-
lity tunnel construc-
tion and the expe -
rience gained from it
can therefore beco-
me the new direction
in which the deve-
lopment not only of
utility tun nels in
Prague but also,
generally, develop-
ment of small-diame-
ter underground structures, will proceed in the Czech Republic. 
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I v takovýchto podmínkách lze aplikovat technologie a způsoby
návrhu na kolektoru v Praze dosud nepoužité. Těmi zde byl napří-
klad nový tvar profilu kolektorové trasy a komory, který nebyl pro
výstavbu kolektoru II. kategorie doposud použit. Dále se jednalo
o použití hydraulické ocelové bednicí formy, jejíž návrh musel být
oproti zvyklostem na stavbách tunelů značně pozměněn a přizpů-
soben malému profilu. Její nasazení společně s návrhem maximál-
ně prefabrikované samonosné výztuže však vedlo ke značnému
zrychlení a zefektivnění pracovního postupu v podzemí.
Významnou novou aplikací na pražských kolektorech byla i rychlá
kontinuální betonáž šachty. Ta se prováděla ocelovou kruhovou
formou zdvíhanou přes táhla pomocí dutých lisů poháněných cent-
rálním hydraulickým agregátem. Součástí výstavby šachty byla
i nepřetržitá montáž výztuže z hydraulicky zvedané plošiny. 

Všechny výše uvedené postupy a návrhy by nevznikly bez
vzájemné spolupráce a pochopení mezi účastníky výstavby, za
což se všem zúčastněným patří poděkovat. Stavba Kolektoru
Hlávkův most a zkušenosti z ní získané se tak mohou stát novým
směrem, jakým se bude výstavba nejen kolektorů v Praze, ale
obecně výstavba podzemních děl malých profilů v ČR ubírat. 

Ing. RADEK KOZUBÍK, radek.kozubik@hochtief.cz,
HOCHTIEF CZ a. s.,

Ing. VÁCLAV DOHNÁLEK, vdohnalek@subterra.cz,
Subterra a. s., 
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Obr. 14 Schéma posunů formy betonáži
Fig. 14 Chart of shifting the concrete casting formwork 

Obr. 15 Vzhled definitivního ostění J102 po demon-
táží bednicí formy
Fig. 15 The appearance of the final lining of J102
shaft after formwork stripping 
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1 postup betonáže 2x166 mm
concrete casting advance 2x166mm

2 postup betonáže 1x166 mm
concrete casting advance 1x166mm

3 postup betonáže 2x166 mm
concrete casting advance 2x166mm

4 postup betonáže 1x166 mm
concrete casting advance 1x166mm


