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Pravidla ukládání kabelových vedení do kolektorů  

Úvod 

Sdružená trasa dle ČSN 73 7505 (dále „kolektor“) se skládá bez rozdílu způsobu výstavby z těchto 
částí: 

a) Stavební část - tj. nosná konstrukce liniové stavby stanoveného profilu, ve zvoleném směrovém 
a výškovém uspořádání vč. navazujících šachet, technických komor a kolektorových přípojek. 

b) Výstroj – tj. konstrukce v povrchové antikorozní úpravě, sloužící k ukládání trubních a kabelových 
vedení technického vybavení i konstrukce potřebné pro chůzi a dopravu vč. kolejí. 

c) Vybavení a zabezpečovací zařízení – zajišťuje bezpečný a bezporuchový provoz sdružené trasy a 
vedení v nich uložených. Zahrnuje odvodnění, větrání, zabezpečení vodorovné a svislé dopravy osob 
a materiálu, osvětlení a elektrické vybavení, dorozumívací systém, ochrany proti dotyku, bludným 
proudům, protipožární opatření a systémy monitoringu, měření, řízení, povelování a dispečerských 
přenosů. 

d) Vedení technického vybavení (dále jen „VTV“) – tj. kabelová silnoproudá vedení, vedení přenosu 
informací (metalická i optická) vč. provozně a požárně nutných náležitostí i doplňků a potrubí různých 
medií vč. armatur a jejich pohonů.  

Části sdružené trasa resp. kolektor viz výše písm. a), b), c) jsou majetkem Hl. města Prahy a ve správě 
společnosti Kolektory Praha, a.s. (dále jen KP, a.s.).  

Vedení technického vybavení viz výše písm. d) jsou majetkem jednotlivých společností zajišťujících 
zásobování vodou, energiemi (teplo, plyn, elektřina) a přenos informací.  

Postup při ukládat VTV do kolektoru 

I. Majitel VTV resp. jím pověřený subjekt předloží KP, a.s. k odsouhlasení „Žádost o uložení vedení 
technického vybavení a pro práce v prostoru kolektoru“, včetně prováděcí dokumentace (DPS 
nebo DSJ), charakterizující rozsah záměru plánované pokládky. Prováděcí dokumentace bude 
respektovat ČSN 737505 a další normy s vazbou na kolektory.  

Nedílnou součástí prováděcí dokumentace musí být „Zatahovací plán“ (dále jen „ZAPL“), jehož 
účelem je prokázat, že navrhovaná pokládka sleduje správnou polohu i pozici v celém průběhu 
trasy a nikde nekoliduje se stávajícím uloženým VTV, nebo s trasou určenou pro pokládku jiného 
VTV. („Poloha“ je výškové uložení trasy, respektive výložníku či kabelové lávky od podlahy 
kolektoru počítáno shora dolů. „Pozice“ je prostorové uložení konkrétního vedení na výložníku, 
nebo kabelové lávce počítáno zpravidla od stěny kolektoru k obslužné uličce.) 

II. V prováděcí dokumentaci resp. v rámci ZAPL, musí být stanovena potřeba a četnost uložení 
vodorovných protipožárních (dále jen „PP“) předělů, vzájemně oddělujících jednotlivé polohy 
od sebe. PP předěly jsou osazovány proto, aby se zamezilo vzájemnému poškození vedení, 
uložených v sousedících polohách oteplením při zkratu či jiném poruchovém jevu silového 
vedení.  

II.1. PP předěly tvoří vzájemnou ochranu silových kabelových vedení, či vedení, která by provozem 
ukládaného silového vedení mohla být dotčena. PP nejsou součástí dodávky kolektoru (viz Úvod 
písm. a), b), c)). Pokud je pokládka PP předělů prvého silového VTV do konkrétní polohy. 

 
II.2. Základním hlediskem určujícím potřebu, četnost a způsob uložení PP předělů je podmínka zda: 

1) nově ukládaný kabel má na poloze nad sebou, již uložen stávající kabel 
2) nově ukládaný kabel má na poloze pod sebou již uložen stávající kabel 
3) je nejbližší poloha nad nově ukládaným kabelem, již osazena PP předělem 
4) poloha obsazovaná nově ukládaným kabelem, je již osazena PP předělem 
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5) nový kabel je ukládán do zcela neobsazené trasy v kolektoru. 
6) je v dotčené poloze zjištěna poškozená, olejem či asfaltem potřísněná stávající deska, 

nebo deska chybí 

Z uvedeného výčtu vyplývá povinnost uložit nový PP předěl: 
Add 1) do polohy nad sebou pod již uložené stávající kabely 
Add 2) do obsazované polohy pod nově ukládaný kabel 
Add 3) do obsazované polohy pod nově ukládaný kabel, pouze platí-li podmínka „2)“ 
Add 4) do polohy nad obsazovanou polohu pouze, platí-li podmínka „1)“ 
Add 5) neukládá se 
Add 6) v rozsahu podmínky „6“ vyměnit či doplnit 
 

II.3. Pokud je při pokládce nového vedení v trase zjištěna poškozená, olejem či asfaltem potřísněná 
stávající deska, nebo deska chybí, bude v rámci nové pokládky vyměněna či doplněna. 
 

II.4. Požadovaná kvalita desek PP předělů, má dvě úrovně: 
1) Odolnost proti tepelným účinkům v průběhu poruchového jevu na kabelu (odvozena 

z dlouholetých zkušeností energetiky, ověřených jimi stanovenou zkouškou) s parametry 
6,0kV; 25kA; 0,5sec. Tyto hodnoty byly KP, a.s. převzaty jako limitující kvalitativní 
požadavek. Výrobcem předložený platný certifikát, obsahující kladné hodnocení zkušebny, 
je podkladem pro souhlas k užívání výrobku v kolektorech.  

2) Odolnost materiálu vnějším vlivů kolektoru (nasákavost, stálost tvaru a povrchu, průhyb 
aktuálního formátu, odolnost proti tvorbě plísní).  

Prostředí kolektorů je natolik specifické, že není jiná možnost, než konkrétní výrobek, se 
souhlasem a za spolupráce výrobce, umístit do kolektoru a průběžně ho sledovat min. 10 
měsíců. O výsledcích pravidelných prohlídek, se vedou společné záznamy, z nichž se 
zpracuje závěr hodnotící vhodnost použití v kolektoru. Srovnávacím vzorkem je trvale 
uložená deska PROMATECT-H, která je zatím vyhodnocena (z dosud ověřovaných) jako 
nejvhodnější materiál v podmínkách kolektoru. Dlouholeté zkušenosti prokázaly, že na 
zkušebně imitované vlivy nesplňují náročnost skutečného trvalého uložení v kolektoru.  

III. Ocelové konstrukce nesoucí VTV v kolektorech (dále jen „OCK“) s požadovanou povrchovou 
ochranou a úpravou, jsou majetkem Hl. m. Prahy a ve správě KP, a.s. Totéž platí i v případech, 
kdy pokládka VTV vyžaduje doplnění či úpravy OCK.  
Doplnění či úpravy OCK (výkresy vč. výkazu výměr) jsou nedílnou součástí prováděcí 
dokumentace resp. ZAPL. Zhotovení dokumentace i následnou vlastní realizaci OCK zajistí 
majitel VTV resp. jím pověřený subjekt a náklady s tím spojené a předem odsouhlasené KP, a.s. 
následně přefakturuje KP, a.s 
 


