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1.1 Úvod 

Společnost Kolektory Praha, a.s. vyhlašuje účinnost dokumentu „Technické Standardy společnosti Kolektory 
Praha, a.s.“ (dále jen Standardy), které obsahují v souladu s rozsahem a obsahem ČSN P 73 7505 „Kolektory a 
ostatní sdružené trasy inženýrských sítí“ soupis technických řešení, požadavků, pokynů, příkazů, povinností a 
sdělení o nárocích, systémech a způsobech bezporuchového a bezpečného navrhování, výstavby, udržování a 
provozování kolektorů a ostatních sdružených tras (ST) provozovaných společností Kolektory Praha, a.s., 
Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany (dále jen KP, a.s.) na území Hlavního města Prahy. 

Cílem je vyhlásit a sjednotit v souladu s platnou legislativou pro uvedená konkrétní řešení: 

- závaznou koncepci; 

- nároky na obsah a úplnost předprojektové a projektové dokumentace; 

- nároky na dodávky a montáž z přednostně užívaných materiálů; 

- požadavky na činnosti a postupové kroky zhotovitelů; 

- požadavky na obsah dokumentů předkládaných při záměru ukládat, rušit či upravovat vedení 
technického vybavení (inženýrské sítě). 

1.2 Závaznost obsahu Standardů 

Standardy společnosti KP, a.s. jsou datem vyhlášení účinnosti závazné pro níže uvedené činnosti, jejich 
zhotovitele a pro provozovatele vedení technického vybavení, jejichž vedení jsou nebo budou na základě 
vzájemně uzavřených smluvních vztahů uložena a provozovaná v kolektorech a ostatních sdružených trasách v 
majetku Hl. m. Prahy a v provozní péči společnosti KP, a.s., která pro níže uvedené potřeby vyhlašuje obsah 
ČSN P 73 7505 „Kolektory a ostatní sdružené trasy inženýrských sítí“ za závazný (podle §160, odst. 2 zákona 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Standardy se vztahují na: 

- přípravy stavebních záměrů kolektorů (sdružených tras); 

- řešení územně plánovací dokumentace; 

- přípravy dokumentace staveb kolektorů (sdružených tras), ukládání inženýrských sítí do nich, 
navrhování jejich zařízení a technologií podle stavebního zákona a dalších právních předpisů; 

- návrhy a realizace udržovacích prací, oprav a stavebních úprav kolektorů (sdružených tras), které 
nevyžadují stavební řízení podle stavebního zákona; 

- ukládání připojení, odpojení a rušení IS v kolektoru (sdružené trase); 

- obnovy a doplňování uložených inženýrských sítí včetně příslušenství; 

- odstraňování a likvidace kolektorů a navazujících objektů sdružených tras. 

1.3 Pojmy a definice 

Níže uvedené pojmy a definice užívané ve Standardech platných pro kolektory na území Hl. m. Prahy jsou 
odvozené od pojmů a definic obsažených v ČSN P 73 7505. 

sdružená trasa (ST) směrově a výškově koordinované sjednocení minimálně dvou různých druhů vedení 
technického vybavení uložených do ochranné konstrukce 

kolektor   je druh sdružené trasy, zpravidla situované v podzemí, realizované jako samostatná 
(prostorově od ostatních staveb oddělená) průchozí liniová stavba s dopravním a manipulačním prostorem, se 
stanoveným technologickým profilem pro uložení vedení technického vybavení, nezbytným příslušenstvím a 
dalším technologickým zařízením, přizpůsobené konkrétním podmínkám aplikace včetně v úvahu přicházejících 
změn v obsluhovaném území. Kolektor (kolektorová trasa) slouží k propojení jednotlivých šachet, technických a 
jiných komor, které jsou přednostně určeny k odbočování IS 

kolektorový podchod / nadchod je variantním provedením kolektoru zajišťujícím křížení inženýrských sítí 
s komunikacemi, drahami či jinými kolizními místy charakteristické tím, že před a za překážkou, kterou 
překonávají, mají zpravidla šachtu umožňující dopravu materiálu a přístup (únik) z veřejného prostoru 

inženýrské sítě (IS) veškerá potrubní a kabelová vedení a s nimi provozně související součásti stavby a 
technická zařízení rozdělená podle územní působnosti, funkčního a kapacitního významu na vedení dálková a 
místní, v celkové klasifikaci rozdělená do čtyř kategorií (viz ČSN 73 6005) 
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vedení technického vybavení (VTV) místní vedení IS klasifikovaná v ČSN 73 6005 ve 2., 3. a 4. kategorii, 
tvořená kabely či potrubím včetně jejich příslušenství, jejich objekty a ochrannými konstrukcemi. Jsou součástí 
systémů technické obsluhy zastavěných nebo zastavitelných území obcí1 

ochranná konstrukce kolektoru je obálka (např. železobetonový tubus tvořící ostění - podlahu, stěny, strop) 
trasy, šachty, technické komory atd. pro prostorově úsporný způsob bezvýkopového ukládání VTV 

příslušenství sdružené trasy (PST) zajišťuje bezpečný a bezporuchový provoz kolektoru, všech IS v něm 
uložených a zejména bezpečnost osob provádějících kontrolu, údržbu a opravy. Zahrnuje vlastní systém 
odvodnění, větrání, osvětlení a elektrického vybavení, provedení ochrany všech vodivých konstrukcí před 
úrazem elektrickým proudem, bezpečnostní a orientační značení, ovládání, řízení, zabezpečovací zařízení 
(monitoring prostředí, měření, signalizaci, zobrazení provozních stavů) a dorozumívací systémy obsluhy. 
Stanovuje způsob protikorozní ochrany výstroje a potrubí, ochranu proti účinkům bludných proudů a 
požadavky na protipožární konstrukce 

výstroj sdružené trasy konstrukce sloužící buď k uložení a fixování polohy potrubních a kabelových vedení 
(tj. stojky s výložníky, závěsy s výložníky, háky, rošty, lávky s úložnými deskami, kabelové žlaby, upevňovací 
prvky), dělicí protipožární konstrukce, apod. nebo konstrukce umožňující pohyb obsluhy, potřebnou manipulaci 
a dopravu materiálu či zařízení (tvoří jí především podesty, žebříky, zábradlí, okopové plechy, vodicí úhelníky, 
kolejnice apod.) 

provozování kolektoru trvalé užívání stavby podle předem vydaných závazných pokynů, požadavků a 
rozhodnutí stanovených vlastníkem a provozovatelem udržovat konkrétní kolektor (ST) v obvyklém provozním 
stavu. V případě vzniku neobvyklého provozního stavu nebo havárie provozovatel organizačně zajišťuje 
zastavení jejich nežádoucího rozvoje, v případě potřeby ve spolupráci se složkami IZS 

provozní stav  trvalé užívání stavby podle předem vydaných závazných pokynů, požadavků a 
rozhodnutí stanovených vlastníkem nebo provozovatelem 

a) obvyklý (OPS): provozní parametry vykazují předepsané hodnoty 

b) neobvyklý (NPS): takový mimořádný dočasný stav ve ST, kdy porušením technologického režimu, 
narušením těsnosti potrubních sítí, nebo jinou poruchou dochází k překročení 
limitních hodnot předepsaných pro stav obvyklý 

c) havárie událost nebo stav, kterým jsou vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo provoz ST 
tak, že vzniká nebo může vzniknout škoda, vyvolávající potřebu částečného nebo 
úplného odstavení ochranné konstrukce ST nebo IS z provozu. K zastavení jejího 
rozvoje je nutné operativně nasadit řádná i mimořádná ochranná a bezpečnostní 
opatření, případně složky IZS 

provozovatel  majitel nebo jím stanovená právnická či fyzická osoba zajišťující správu a provozování 
konkrétní stavby, provozního celku či inženýrské sítě 

1.3.1 Zkratky 

Tento předpis zavádí a používá následující zkratky: 

- ST sdružená trasa; 

- IS inženýrská síť; 

- VTV vedení technického vybavení; 

- PST příslušenství sdružené trasy (kolektoru); 

- OPS obvyklý provozní stav; 

- NPS neobvyklý provozní stav; 

- PŘS pomocné řídící stanoviště 

- OCK ocelové konstrukce; 

- VZT vzduchotechnické (např. zařízení); 

- MaR měření a regulace; 

- TPPPK Technické podklady pro provozování kolektoru; 

- KP, a.s. Kolektory Praha, a.s.; 

- IZS integrovaný záchranný systém. 

                                                                 
1 Dálková vedení klasifikovaná v 1. kategorii netvoří zpravidla součást vedení technického vybavení. 
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1.4 Kompetence 

Společnost Kolektory Praha, a.s. (dále jen KP, a.s.) zabezpečuje pro Hlavní město Prahu správu, provoz a údržbu 
ochranné konstrukce kolektoru (ST) a všeho co naplňuje výše specifikovaný pojem „Příslušenství kolektoru (ST)“ 
(dále jen PST). Z toho vyplývá, že provozovatel kolektorů zásadně není provozovatelem jednotlivých vedení 
technického vybavení uložených v kolektoru (dále jen VTV). Není proto v jeho kompetenci ani povinnosti 
zpracování provozních řádů na provoz těchto vedení. Způsob provozování však musí respektovat podmínky pro 
uložení jednotlivých VTV v kolektoru v souladu s ČSN P 73 7505 a požadavky Standardů KP, a.s. 

Výše zmíněná VTV jsou provozována jednotlivými provozovateli na základě jejich vnitřních provozních předpisů 
a řádů. Ty jsou plně kompatibilní s Provozním řádem kolektorů a podmínkami pro ukládání VTV do kolektoru v 
souladu s ČSN P 73 7505 a navazujícími normami. Není-li mimořádně smluvně stanoveno jinak, provozovatel 
kolektoru KP, a.s. nesmí na VTV provádět jakékoliv manipulace, úpravy či opravy. KP, a.s. má pouze povinnost 
bezodkladně upozornit provozovatele konkrétního VTV po zjištění, že některé VTV vykazuje vlastnosti či jevy 
NPS. Výjimku tvoří situace, při které je třeba provést okamžitý zásah, nutný k minimalizaci vzniklých škod, či 
zamezení škod velkého rozsahu. Právem a povinností KP, a.s. je VTV opticky sledovat a vykazují-li NPS, resp. 
poruchu nebo havárii, informovat určeného provozovatele vedení. Pokud monitoring prostředí kolektoru, který 
je nepřetržitě provozován provozovatelem kolektoru, shledá a předá informaci o změně provozního stavu 
některého z uložených VTV dispečerovi, provozovatel kolektoru tuto informaci okamžitě sdělí provozovateli 
(správci) dotčeného vedení. 

1.4.1 Povinnosti provozovatelů IS 

Provozovatelé jednotlivých VTV, která mají uložena v kolektoru, jsou ze zákona povinni ihned reagovat na 
hlášení provozovatele kolektoru o zjištěné poruše či NPS a neprodleně zjednat nápravu s cílem zamezit 
poškození zdraví či ohrožení životů a odvrátit ztráty nebo rozvoj škod na majetku. 

a) U trubních a kabelových vedení jsou povinni trvale udržovat v čitelném aktuálním stavu obsah 
popisných tabulek a štítků charakterizujících jimi provozované VTV. 

b) U trubních a kabelových vedení jsou povinni v předstihu oznámit písemně KP, a.s. termín provedení 
plánovaných změn provozních stavů či směrů, které budou v kolektoru u jimi provozované sítě 
následně v rozporu s dosud provozovaným stavem a uvedenými údaji. Obsah tabulek a štítků 
bezodkladně uvést do souladu se skutečností. 

1.4.2 Povinnosti provozovatele ST 

Provozovatel kolektoru pro splnění jejich povinností vytváří podmínky: 

1) represivní 

a) určí a sdělí nejbližší místo vstupu do prostoru, odkud přišla havarijní hláška nebo zjištění o vzniku NPS; 

b) zajistí otevření stanoveného místa vstupu službu konajícím doprovodem nebo pohotovostí KP, a.s.; 

c) sleduje do příjezdu provozovatele vedení IS vývoj NPS či havárie dle jemu dostupných informací a 
zdrojů a v oprávněných případech: 

1. přijímá nutná opatření k zamezení škod dle rozsahu, závažnosti a nebezpečí NPS nebo havárie a 
informuje IZS; 

2. na žádost provozovatele dotčeného VTV provede veškerá bezpečnostní opatření i nad rámec svých 
povinností, která budou směřovat k ukončení NPS či likvidace havárie, pokud budou v souladu 
s provozním řádem KP, a.s. 

2) preventivní 

a) udržuje v přehledném a čitelném stavu veškeré bezpečnostní a orientační značení prostor vlastního 
kolektoru a jeho bezpečnostního vybavení; 

b) kontroluje a vyzývá provozovatele VTV, aby tato byla správně a přehledně označena v souladu 
s dokumentací skutečného provedení a s požadavky čl. 8.1.1 až 8.1.3 ČSN P 73 7505, což jsou správci 
povinni provádět; 

c) kontroluje vizuálně stav a čitelnost označení jednotlivých vedení a uzávěrů potrubí, vyzývá 
provozovatele VTV k pravidelným kontrolám jejich operativně technického stavu, není-li tato 
povinnost provozovatelem plněna; 
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d) sděluje provozovatelům VTV zjištěné nedostatky v provedení protipožárně bezpečnostních zajištění 
jejich vedení a kontroluje jejich stav při dokončení nových pokládek; 

e) vyjadřuje se k dokumentacím obsahujícím návrh na uložení VTV do kolektoru (ST) a vydává pro 
konkrétní trasu závazné stanovisko s podmínkami pro realizaci pokládky a pro stanovení polohy a 
pozice k uložení budoucího VTV. 

Platný provozní řád konkrétního VTV předává provozovatel VTV ve dvou vyhotoveních provozovateli kolektoru 
společnosti KP, a.s. Ta provozní řád konkrétní sítě archivuje a ukládá na pracoviště dispečera, jako platný doklad 
o druhu, charakteru, směrování a důležitosti vedení. Činní tak pro případ potřeby operativního zákroku IZS v 
kolektoru, v případě ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku. 

1.5 Normy a předpisy 

Kolektory, jakožto jedno z technických provedení sdružené trasy, se staví, opravují, udržují a provozují podle 
normy ČSN P 73 7505 „Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí“. Je vydána pro obecné a 
opakované používání z hlediska užití se zaměřením na uspokojivé a bezpečné dosažení optimálního stupně 
uspořádání sítí technické infrastruktury v dané lokalitě. Norma charakterizuje normové hodnoty, které je 
nezbytné dodržet. Odkaz na normovou hodnotu předpokládá užití platné normy při přípravě, zpracování 
dokumentací, vlastní realizaci údržbě a provozování. 

Výčet dokumentů a právních předpisů, s nimiž základní ČSN P 73 7505 pracuje, je v ní uveden: 

- v kapitole Předmluva „Související normativní dokumenty“; 

- v kapitole 2 „Citované dokumenty“; 

- v kapitole „Bibliografie“ (za přílohou B), kde se jedná o Podnikové normy a Technická pravidla. 

1.6 Projektová dokumentace 

Stavba se provádí dle schválené dokumentace vypracované na základě platných zákonů, vyhlášek a předpisů. 
Vychází se zejména ze zákona č. 183/2006 Sb. – „Stavební zákon“, vyhlášky „O dokumentaci staveb“ č. 
499/2006 Sb. (vč. úprav daných vyhl. č. 62/2013 Sb., atd.), dále pak vyhlášek vydaných Hl. městem Prahou. Dále 
jsou podkladem i příslušné technické normy. 

1.7 Pasportizace 

V případech, kdy má být prováděna stavební či jiná činnost, jejíž důsledky mohou negativně ovlivňovat stav 
jiných objektů, vzniká povinnost tomu, kdo je iniciátorem takové činnosti, zajistit pasportizaci dotčených 
prostorů. Podle předpokládaného rozsahu ovlivnění se pasportizace provádí v rozsahu pouze části nebo celého 
objektu, komunikace, inženýrské sítě či prostoru. V dalším popisu je pro pasportovanou oblast (nadzemní i 
podzemní vč. kolektorů) obecně použit termín „prostor“. Rozsah a potřebu provedení pasportizace stanovuje 
technik (statik) odborně vyhodnocující předpokládané riziko poškození konkrétního prostoru způsobené cizí 
činností. 

Cílem pasportizace je prokazatelně zdokumentovat technický stav jednotlivých prostorů (u povrchových 
objektů vč. fasád a střech) k datu provedené fyzické prohlídky. Smyslem je prostor graficky, fotodokumentačně, 
textově a provedeným závěrečným statickým posouzením popsat v podrobnostech tak, aby bylo reálné zjištěný 
stav vyhodnotit a v případě potřeby pak dále sledovat a stanovovat míry zavinění. 

Obsah pasportu slouží k posouzení, zda po datu provedené pasportizace došlo nebo mohlo dojít uvnitř nebo na 
povrchu prostoru ke změnám. U změn pak rozlišit a ověřit, zda mají příčinnou souvislost s nově prováděnou 
stavební či jinou činností nebo zda se jedná o jiné, obvyklé či neobvyklé příčiny vzniku zjištěných změn. 

Zjištěné výsledky slouží jak majiteli sledovaného prostoru, tak stavebníkovi realizované činnosti k diskuzi a 
dohodám, pokud na objektu vznikly změny či škody, jejichž příčinu lze prokázat. Jednání mezi oběma partnery 
pak vedou k rozhodnutí o uznání rozsahu poškození a způsobu vypořádání. 

Rozsah pasportizace je charakterizován tím, že je prováděna ve dvou krocích. Před zahájením činnosti, která by 
mohla vyvolat poškození, musí být provedeno první kompletní zjištění splňující výše uvedené nároky v 
odpovídajících podrobnostech, zpravidla označované jako „pasport“. Po definitivním ukončení činnosti, která 
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mohla poškození vyvolat, musí být provedeno druhé kompletní zjištění v rozsahu a obsahu prvního zjištění, 
zpravidla označované jako „repasport“. 

Průběhu pasportu i repasportu musí být při místních prohlídkách účasten odpovědný pracovník zastupující 
majitele pasportovaného prostoru. Ten tvoří jednak doprovod a druhotně je pro osoby užívající pasportované 
prostory garantem, že pracovníci provádějící pasport tak činní se souhlasem majitele objektu. Po provedení 
prohlídky doprovod na místě podepíše zhotoviteli koncept pasportu. Tím ihned na místě potvrdí, že pasport 
obsahuje pravdivé údaje zjištěné ke dni jeho provedení. 

Fotografická diagnostika se provádí výlučně jako klasická fotodokumentace (s datumkou na snímku) v průběhu 
pasportu. K pořízeným foto záběrům (tj. ke každému konkrétnímu snímku) se ihned v textové části provede 
zápis, jakou poruchu snímek zobrazuje. Číslo každého snímku musí být originální – nezáměnné, vyznačené do 
půdorysu či řezu stavební dokumentace s ukazatelem směru pohledu, z něhož byl záběr pořízen. 

Závěr pasportu i repasportu každého sledovaného prostoru musí obsahovat jednoznačnou diagnostiku 
zjištěného stavu se statickým posouzením a návrhem opatření. 

Z výše uvedených důvodů je třeba, aby pasport i repasport realizoval stejný zhotovitel. Zhotovitelem pasportu / 
repasportu nesmí být (právnická ani fyzická) osoba, která je jakkoliv zainteresovaná na majetku nebo provozu 
pasportovaného / repasportovaného prostoru, protože to by mohlo ohrožovat z hlediska nestrannosti 
(podjatosti) vyslovené závěry provedeného výkonu. Doporučuje se provedením obou povinných kroků 
pasportizace pověřovat pouze prokazatelně nestranné, odborně způsobilé, technicky a personálně pro tyto 
činnosti vybavené zhotovitele. 



Technické standardy  Kolektory Praha, a.s. 

10/2019  10/82 

2 STAVEBNÍ PROVEDENÍ SDRUŽENÝCH TRAS 

Sdružené trasy (kolektory) rozeznáváme podle provedení 

- průchodné: - kolektory 
- kolektorové podchody (nadchody) 
- technické chodby 

- neprůchodné: - univerzální multikanál 
- kabelovod 

Podle převažujícího charakteru uložených IS kolektory označujeme jako: 

- II. kategorie – sloužící pro zásobování nebo zabezpečení obsluhy území; 

- III. kategorie – zajišťující technickou obsluhu nemovitostí a veřejného prostoru. IS v ní uložené 
odbočují do kolektorových odboček a z nich k nemovitostem či objektům např. propojovacími vrty. 

Návrh trasování a umístění šachet a komor, stejně tak dimenzování a způsob realizace vychází nejen 
z požadavků ČSN P 73 7505, ale další předpisů navazujících na stavební zákon2. 

2.1 Kolektorové šachty 

Šachty (komory) představují uzlová místa pro vykřížení a rozplet jednotlivých IS, jakož i montážní místa pro 
zatahování a spojkování. Těmto funkcím musí odpovídat podmínky dispozičního a prostorového uspořádání 
vnitřního prostoru. 

2.1.1 Konstrukce šachet 

Šachty jsou většinou realizovány jako monolitické železobetonové konstrukce, většinou realizované jako 
vestavěné do stavebních šachet (jam)3 v provizorním ostění. Vodorovné ocelové rozpěrné rámy mohou být ve 
stísněných podmínkách staticky využity i v definitivních konstrukcích, preferované řešení definitivních 
konstrukcí však je samostatnou železobetonovou konstrukcí zaručující vodonepropustnost. 

2.1.1.1 Základové desky 

Jsou většinou realizovány z litého betonu min. kvality C25/30 – XC2. Jako doplňující údaj je požadována 
odolnost vůči průsaku vody max. 50 mm podle ČSN EN 12 390 – 8. Pro kolektorové šachty je vhodné počítat 
s uzavřenou čerpací jímkou k vnějšímu prostředí pro odčerpávání úkapových vod vzhledem k podélnému 
profilu trasy a celkovému řešení odvodnění. U kabelových komor nad hladinou spodní vody je požadováno ve 
dně vynechat otvor s vloženou betonovou trubkou TBP 20 (DN 200 mm) pro vsakování průsakové vody do 
vsakovací jímky. 

2.1.1.2 Stěny 

Jsou rovněž realizovány z litého betonu min. kvality C25/30 – XC2 s provázáním výztuže základových desek. 
Jako doplňující údaj je požadována odolnost vůči průsaku vody max. 50 mm podle ČSN EN 12 390 – 8. Stěny 
mohou být betonovány s jednostranným bedněním až na provizorní konstrukci zajištění stavební šachty (jámy), 
případně s oboustranným bedněním. Pracovní spáry jsou prováděny dle postupu betonáže a důsledně těsněny 
za použití spárových (těsnících) prostředků (např. pásů). Místa průchodů prostupů musí být opatřeny 
těsněnými průchodkami. 

V horních pozicích stěn šachet bývají připravené těsněné chráničky pro prostup jednotlivých IS do úložných 
tras. Požadavky na těsnění jsou specifikovány v ČSN P 73 7505. 

                                                                 
2 Zákon č. 183/2006 Sb. 
3 Vyhláška č. 55/1996 Sb. 
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2.1.1.3 Stropní konstrukce 

Jsou navrženy jako deskové konstrukce (v úrovni zpravidla -1,2 m pod terénem dle místních podmínek) 
z betonu min. kvality C25/30 XC2 uložené na definitivních stěnách se zavázáním výztuže k výztuži stěn. Jako 
doplňující údaj je požadována odolnost vůči průsaku vody max. 50 mm podle ČSN EN 12 390 – 8. 

Stropní desky jsou opatřeny otvory pro jednotlivé vstupní nebo montážní poklopy, případně prostupy pro 
navázání na prvky vzduchotechniky. V daných místech mohou být napojeny železobetonové nebo zděné 
konstrukce nad horní úroveň stropu, které jsou ukončeny ocelovým poklopem nebo VZT objektem. 

2.1.1.4 Výztuž betonových konstrukcí 

Tloušťky konstrukcí včetně dimenze a počtu výztuže vychází ze statického řešení. Výztuž stropních konstrukcí 
bývá vázaná. 

2.1.2 Zajištění stavebních šachet 

Zajištění stavebních šachet (jam) vychází z geologického profilu zemin, v kterých mají být realizovány a musí být 
prováděny dle statického řešení. V dalších článcích je uvedeno pouze orientační řešení častých návrhů. 

2.1.2.1 Hloubené šachty 

Stavební šachty se většinou hloubí báňským způsobem se zajištěním ostění uzavřenými rámy z ocelových 
profilů a zasouvaných pažin Union. Rámy bývají zavěšeny na ohlubňových nosnících založených na povrchu 
terénu na pevném podkladu. Hloubí se postupně po staticky určených záběrech až na požadovanou úroveň, 
případně po úrovních dle např. nivelet navazujících ražeb kolektorových tras. 

2.1.2.2 Hloubené jámy 

Jámy se hloubí báňským způsobem a jsou většinou používané pro hlubinné kolektory. Vrchní část bývá 
zajišťována převrtávanými pilotami, spodní část v závislosti na geologickém profilu (např. skalní podloží jen 
stříkaným betonem se sítí a rámy kotvenými svorníky. Tvar jam je většinou kruhový, piloty zajišťují těsnost jámy 
při průchodu zvodnělým horizontem (případně doplněno tryskovou injektáží) a většinou zároveň tvoří 
definitivní konstrukci kolektorové šachty. 

2.2 Kolektorové trasy 

Kolektory a kolektorové podchody (případně nadchody) jsou podzemní (nadzemní) stavby zpravidla situované 
pod (nad) komunikacemi či veřejnými prostranstvími, ve kterých jsou sdruženě uložené jednotlivé IS. 
V podélném sklonu je požadováno zajištění možnosti odvodnění dle ČSN P 73 7505. 

2.2.1 Hloubené trasy 

Hloubená kolektorová trasa je lineární stavbou řešenou v otevřeném výkopu, která může být stavěna 
samostatně nebo jako součást společných výkopových prací při generální rekonstrukci ulic, kdy dochází k nutné 
výměně dožitých trubních IS, kabelů a kanalizace. V dané situaci se ekonomicky vyplácí řešení uložení 
měněných VTV do ST – např. kolektoru, který je vybudován pod konstrukcí vozovky ulice a jeho konstrukce je 
řešena železobetonovým uzavřeným rámem z vnější strany izolovaným proti vodě a vlhkosti. Takto řešené trasy 
jsou většinou situovány u bytových sídlištních staveb. V místě lomů tras, křížení a odbočování jsou navrhovány 
šachty, které z důvodu vykřížení uložených sítí mají větší rozměry než samotné trasy kolektoru. 

Konstrukční systémy hloubených kolektorů byly a jsou i nyní zásadně voleny jako železobetonové rámové nebo 
polorámové konstrukce, které jsou mnohdy úplně nebo z části výhodně prefabrikovány. Vzhledem k mělkému 
uložení je nutné specifikovat nahodilé zatížení na navrhované konstrukce. Tloušťky konstrukcí včetně dimenze a 
počtu výztuže vychází ze statického řešení. Materiálové řešení pro železobetonové konstrukce je požadováno 
v minimální kvalitě betonu C25/30 a oceli B 550. Doporučené tloušťky konstrukcí jsou 200 – 300 mm. 
Konstrukce kolektorů mají být od ostatních objektů (staveb) důsledně oddilatovány. Doporučené krytí nad 
stropní konstrukcí je 1,5 m, min. 0,5 m. 

V minulosti bylo vyzkoušeno a realizováno mnoho variant železobetonových prefabrikovaných konstrukcí, které 
vždy tvořily obdélníkový nebo čtvercový tvar příčného řezu a tím tvořily velmi dobře využitelný prostor pro 
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vedení IS. Tyto konstrukce jsou do dnešní doby provozovány. Většina těchto kolektorů je řešena pod zelené 
plochy nebo chodníky sídlišť. Na to jsou většinou dimenzovány železobetonové konstrukce hloubených tras. 
Jakékoli následné stavební objekty nad kolektorem nebo v jeho bezprostřední blízkosti nebo změny zatížení na 
povrchu musí být řešeny na základě statického ověření projektovaného stavu na kolektorové těleso. 

2.2.1.1 Zajištění stavební jámy 

Liniové výkopy šířky 2,9 – 3,0 m se většinou paží liniovým pažením např. z ocelových pažin Union nebo Larsen 
v horní části zajištěných podélnou převázkou a rozpěrami, pokud se nejedná o svahovaný výkop. Hloubky 
výkopů se pohybuje v závislosti na konfiguraci terénu 3,5 – 5,0 m. 

2.2.2 Ražené trasy 

Tyto kolektorové trasy jsou prováděny ve větších hloubkách raženou technologií (báňským způsobem). 
Konstrukční systémy jsou řešeny ve dvou etapách – primární obezdívka (např. podle systému ražení - se 
zajištěním nadloží např. pilíři tryskové injektáže nebo NRTM - používají se ocelové rámy ve vzdálenostech dle 
statického výpočtu a lokálních IG podmínek, svařované sítě kvality B 550 a stříkaný beton min. kvality C 25/30) 
a sekundární obezdívka (podle podmínek geologie, betonovaná z části nebo na celý profil do bednění, většinou 
s vázanou výztuží a betonu min. kvality C 30/37, jako doplňující údaj je požadována odolnost vůči průsaku vody 
max. 50 mm podle ČSN EN 12 390 – 8). Monolitická sekundární obezdívka do bednění je požadována pod 
úrovní hladiny podzemní vody, nad touto hladinou s přesahem min. 300 mm lze provádět definitivní ostění 
stříkaným betonem. 

Ochrana proti bludným proudům u ražených, ale i u hloubených kolektorových 
tras je řešena důsledným oddilatováním na jednotlivé úseky a to v každé 
dilatační spáře. V daném místě je výztuž zcela přerušena v celém profilu (vč. 
klenby) s krytím výztuže ve spáře min. 50 mm. Do dilatačního úseku je pak 
vkládána podélná vodivá výztuž 4øR16 rovnoměrně rozložené v profilu (dva 
pruty v klenbě, dva ve dně kolektoru), která je provařena s příčnou vodivou 
výztuží 1øR16 na obou koncích dělícího (dilatačního) úseku, čímž dochází k 
propojení po obvodu profilu kolektoru a spojení výztuže v jeden celek. Pro 
případnou kontrolu musí být na obou stranách dilatačních spár vyvedeny trny 
(měřicí body) a ukončeny mosazným šroubem M12 a dvojicí matic. 

Ražený kolektor je podzemní liniová stavba, která svým uspořádáním včetně všech doplňujících objektů 
zpravidla ovlivňuje širší okolí. Proto pro výběr směrového a výškového vedení tras kolektoru nelze rozhodovat 
pouze z jediného hlediska. Výsledné řešení musí splňovat celou řadu určujících a hodnotících kritérií, které je 
třeba při koncepci vedení trasy komplexně zvážit a s určitým kompromisem optimalizovat. Základní metodou, 
která je používána při návrhu ražené kolektorové stavby je NRTM, (nová rakouská tunelovací metoda) 
s využitím observační metody pro práce prováděné hornickým způsobem v území městských aglomerací. Lze 
specifikovat tyto aspekty: 

a) situační řešení; 

b) oddálení vlivu vývoje poklesové zóny na zástavbu (z toho plyne návrh statického zajištění zástavby); 

c) veškeré stávající podzemní objekty, základové konstrukce objektů; 

d) geologické a hydrogeologické poměry; 

e) zajištění provozu dopravy a pěších komunikací; 

f) minimalizace záborů pro zařízení staveniště, ochrana stávající zeleně. 

Podle charakteru ražby rozeznáváme: 

2.2.2.1 Hlubinné trasy 

Hlubinné trasy jsou situovány do hloubek cca 15 až 30 m pod upraveným terénem, tedy jejich trasy nekolidují 
s uloženými IS či stavebními objekty a jsou zpravidla navrhovány jako přímé trasy spojující důležitá místa zdrojů 
či zásobovacích uzlů. Vstupy a výstupy jsou řešeny pomocí hloubených jam, které spojují ražené trasy 
s povrchem či s jinými kolektory. 
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2.2.2.2 Mělce ražené trasy 

Jsou situované do hloubek cca 5 až 15 m. Většinou jsou situovány pod městskými ulicemi s rozvody sítí a jsou 
doplněny odbočkami pro připojení k jednotlivým objektům povrchové zástavby. 

2.2.3 Technické chodby 

Tyto sdružené trasy byly používány při komplexním řešení území a tvoří součást bytových objektů s vymezením 
prostoru pro vedení technického vybavení. Jedná se o samostatný oddělený chodbový prostor v půdorysu 
suterénu objektu o rozměrech cca 2,4 m šířky a 2,2m výšky. Toto řešení není preferováno. 

2.2.4 Univerzální multikanál 

Jedná se o sdružené uložení IS do neprůlezných chrániček - do multikanálů, které mohou být tvořeny jako jeden 
prvek např. z recyklovaného plastového materiálu (např. multikanál Birco). Jedná se o stavebnicový systém 
(např. 3 x 3 otvory, 2 x 2 otvory, 3 x 2 otvory) tvořený jednotlivými díly (o rozměrech pro devítiotvorový 
multikanál 385 x 385 x 1118 mm), které je možné v místě spoje vyosit o až 2°. Jednotlivé prvky jsou spojeny 
hrdlovým spojem utěsněným pryžovým těsněním a zajištěny čtyřmi ocelovými sponami. Instalace do výkopu 
vyžaduje rovné dno se zhutněnou vrstvou štěrkopísku. Tyto prvky lze bez problému užít v prostorech chodníků 
nebo pěších zón. 

2.2.5 Kabelovod 

Mezi jednotlivými kolektorovými stavbami je umožněn propoj kabelovodem. Trasa kabelovodu je provedena 
s určitým počtem otvorů (počet otvorů v řadě x počet řad). Kabelové šachty jsou řešeny shodně jako 
kolektorové šachty. 

2.2.5.1 Těleso kabelovodu 

Vlastní těleso kabelovodu je tvořeno sestavou novodurových trubek profilu 110 / 2,5 mm kladených do 
vymezujících šablon, případně do ocelového rámu z rovnostranných profilů L50 x 5. První řada kabelovodu je 
vždy osazena na 100 mm betonové vyrovnávací lože. Do betonu bude položen průběžný zemnící pásek FeZn 30 
x 4 mm protažený do kabelových komor, v nichž bude o 100 mm ohnutý rovnoběžně se stěnami obou komor. 

Trubky musí lícovat s vnitřní stranou komory. Mezi trubkami musí zůstat 30 mm vzdálenosti (fixace pomocí 
distančních šablon). Těleso kabelovodu je po obvodě a nad poslední vrstvou trubek obetonováno ochrannou 
deskou tl. 100 mm. Pro podkladní beton pod těleso kabelovodu je používán beton C16/20 s vloženou Kari sítí, 
beton tělesa kabelovodu je pak třídy C20/25. 

2.3 Přidružené objekty 

Pod pojmem „přidružené objekty“ staveb ST si lze představit např. prostor podružného řídícího stanoviště 
(PŘS), strojovny větrání, rozvodny, dispečinku a dalších většinou podzemních prostor sloužící k provozování ST. 

Tyto prostory mohou být budovány přímo s výstavbou šachet či tras v obdobném konstrukčním a materiálovém 
složení nebo zcela odděleně jako samostatné objekty dle konstrukčních zásad pozemních objektů. Rozměrově 
musí vnitřní prostory odpovídat své funkci a vybavení. Prostory musí být samostatně větrané. Barevným 
provedením a případně též stavebním řešením mohou odpovídat požadavkům na schodišťové vstupy – viz 
2.4.2. 

2.3.1 Kolektorové krčky 

Kolektorové krčky jsou části kolektorů, které spojují jednotlivé trasy nebo šachty (stropy) s povrchem. Slouží 
pro svislou dopravu materiálu nebo osob při umístění lezného oddělení, pokud jsou na povrchu osazené 
poklopem nebo jako trasa větracího vzduchu. Tyto konstrukce dle své hloubky se realizují jako železobetonové 
(dle 2.1.1.3), případně zděné či tvořené jednotlivými prstenci. 



Technické standardy  Kolektory Praha, a.s. 

10/2019  14/82 

2.4 Nadzemní prvky 

Jako nadzemní prvky jsou uvažovány všechny prvky, které vystupují nad úroveň terénu nebo jen svou plochou 
do prostoru zasahují. Pro potřeby tohoto předpisu se jedná o: 

- poklopy; 

- vzduchotechnické objekty (včetně sdružených); 

- schodišťové vstupy. 

Dalšími nadzemní prvky, které jsou spojené s kolektorem nebo s ním jinak souvisejí, jsou například: 

- antiparkovací sloupky, které zabraňují najetí vozidel většinou na poklop z kolektoru, provedení je 
odvislé od požadavků městských částí dle umístění a dle dopravních podmínek v daném místě, jejich 
osazení je třeba projednat s místně příslušným odborem dopravy; 

- šoupátkový poklop (hrneček) umístěný nad ovládáním např. odvodnění v provedení zemní soupravy; 

- šachty odvodnění (kanalizační) a jejich poklopy. 

2.4.1 Poklopy 

Poklopy (jak montážní tak únikové) pro ST, které jsou osazovány nad terén (případně do úrovně terénu) jsou 
používány z výrobní řady KP, a.s. Typ konkrétního poklopu je určen podle účelu, místa osazení a druhu 
povrchového provozu buď v odsouhlaseném projektu konkrétní stavby nebo technikem KP, a.s. Užívány jsou 
následující poklopy (detaily jsou uvedeny v přílohách 2): 

- LUP - lehký únikový poklop (700 x 900 mm)     RAL 6001 (zelená) 

- LOP - lehký obslužný poklop (700 x 900 mm)    RAL 7045 (šedá) 

- TUP - těžký únikový poklop (700 x 900 mm)     RAL 6001 (zelená) 

- TOP - těžký obslužný poklop (700 x 900 mm)    RAL 7045 (šedá) 

- LMP - lehký montážní poklop - 1M - montážní jednopoklop (600 x 900 mm) RAL 7045 (šedá) 

- LMP - lehký montážní poklop - 2M - montážní dvojpoklop (1200 x 1200 mm) RAL 7045 (šedá) 

- LMP - lehký montážní poklop - 2M - montážní dvojpoklop (600 x 1800 mm) RAL 7045 (šedá) 

- LMP - lehký montážní poklop - 3M - montážní trojpoklop (900 x 1800 mm) RAL 7045 (šedá) 

- LMP - lehký montážní poklop - 3M - montážní trojpoklop (600 x 2700 mm) RAL 7045 (šedá) 

- TMP - těžký montážní poklop - (1000 x 1400 mm, 1200 x 1200 mm)  RAL 7045 (šedá) 

- poklop pro kabelovody - litinový sv. rozměr 716 x 716 x 30 mm v úhelníkovém rámu, vnější rozměr 850 
x 850 mm. 

Montážní poklopy je možno v opodstatněných případech vyrobit i v jiných velikostech. Lehké poklopy musí mít 
systém, kterým lze poklop zajistit proti neoprávněnému vstupu (viz 5.3.1). 

Únikové a obslužné poklopy musí mít systém zajišťující jeho uzavření, respektive uzamčení, musí ve směru 
úniku z kolektoru do bezpečného prostoru umožňovat otevření bez použití nástroje (např. ručním přestavení 
páky (ovládající zajišťovací mechanizmus) do jiné polohy). Z prostoru mimo kolektor musí být poklop zajištěn 
uzavřením (respektive uzamčením), které vyloučí nežádoucí přístup nepovolaných osob. Uzamčení únikových 
poklopů či dveří se provádí osazením jednotného zámku na „generální klíč“ (viz 5.3.1). 

Rám poklopu (vždy opatřený pracnami) musí být osazen před betonáží (věnce) a provázán s výztuží nových 
betonovaných konstrukcí (s věncem). Při osazování musí být dodržena horní hrana poklopu: 

a) poklopy umístěné v nezpevněné ploše (v zeleni) – horní hrana věnce musí být 200 mm nad přilehlým 
okolním terénem do vzdálenosti min. 500 mm, horní líc věnce bude ve sklonu od poklopu; 

b) poklopy umístěné ve zpevněných plochách (v chodníku, v silnici) – horní hrana poklopu musí být 20 
mm nad přilehlým terénem znázorněným přímou latí od hran výkopu a věnec musí být ve sklonu od 
poklopu (následná úprava povrchu bude vyspádována vždy od poklopu), poklop bude ve sklonu 
s komunikací (max. sklon poklopu 5%); 

c) poklopy umístěné přímo na stropních deskách (šachet) – poklopy typu LMP musí lícovat s krycí 
(ochrannou) betonovou vrstvou izolací, která bude ve spádu od poklopů, v případě poklopu LUP je 
požadováno jeho nadvýšení o 50 mm nad úroveň ochranných betonů pro možnost odemykání. 
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Dobetonávky (věnec) budou provedeny ze železobetonu min. kvality C25/30 se specifikací XC2 s nosnou výztuží 
R 10 505 (Bst 500). Výška dobetonávek musí být minimálně 250 mm, šířka minimálně 200 mm. Betonová směs 
konstrukcí (věnce) umístěných nad ochrannými betony (nad terénem) se provádí s přísadou zaručující 
vodonepropustnost. Vyztužení musí být minimálně čtyřmi profily R12 v rozích dostatečně provázaných a po 
celém obvodě stažených dvoustřižnými třmínky (øE8 á 200 mm), krytí výztuže 25 mm. V případě oprav je 
požadováno provázání nového věnce se stávajícími konstrukcemi krčku. 

Požadavky na impregnaci železobetonových věnců vystupujících nad úroveň terénu (poklopy v nezpevněné 
ploše) jsou definovány ve 2.5. 

2.4.2 Schodišťové vstupy 

Schodišťové vstupy jsou samostatně stojící nadzemní objekty, které jsou opatřeny dveřmi či jiným vstupem a 
schodištěm jsou propojeny se ST. Většinou jsou situované v nezpevněné ploše - v zeleni. Objekty jsou nejčastěji 
obdélníkového tvaru, tvořené železobetonovými konstrukcemi, případně též vyzdívané a opatřené povrchovou 
úpravou – omítkou. Zastřešení může být v celé ploše objektu nebo jen v části. Pokud je nezastřešená část pod 
úrovní přilehlého terénu, je nutné zajistit odvod srážkových vod z daného prostoru. Střešní konstrukce může 
být železobetonová monolitická nebo prefabrikovaná, je možné zastřešení řešit ocelovou konstrukcí. Jednotlivé 
hrany schodišťových stupňů budou opatřeny ukončujícími lištami (např. pozinkovaným válcovaným profilem L 
30x3 mm) s dodatečnou povrchovou úpravou nátěrem. 

Vstupní dveře do prostoru kolektoru musí být plné a z konstrukcí DP1. Vstupní dveře musí umožňovat otevření 
bez použití nástroje ve směru úniku z kolektoru do bezpečného prostoru, z prostoru mimo kolektor musí být 
dveře zajištěny uzavřením (např. osazením bezpečnostního kování klika – koule). Uzamčení únikových poklopů 
či dveří se provádí osazením jednotného zámku na „generální klíč“. 

Prvky nadzemních vstupů budou mít následující barevné řešení 

- Únikové trasy (žebříky, poklopy, dveře z prostoru kolektoru)   RAL 6001 (zelená) 

- Ocelové konstrukce v kolektorech a natírané na povrchu (dveře z venku) RAL 7045 (šedá) 

- Ocelové konstrukce nové osazované na povrchu (žaluzie)   žárový zinek 

- Betonové konstrukce opravované      RAL 7035 (sv. šedivá) 

- Žlutý nátěr (např. první a poslední schod)     RAL 1016 (žlutá) 

- Fasáda         RAL 7035 (sv. šedivá) 

2.4.3 Nadzemní vzduchotechnické objekty 

Tyto objekty slouží k přemístění vzduchu do/z kolektoru. Sdružený objekt je VZT objekt doplněný o poklop pro 
zajištění úniku. Trasa mezi kolektorem a nadzemním objektem může být řešena přímým či zalomeným krčkem 
(doporučuje se provedení, které je čistitelné), případně též potrubím. Dimenze vychází z projektu VZT. Na 
povrchu mohou být VZT objekty ztvárněny dle architektonického řešení, kruhové, čtvercové či jiné základny. 
Mohou být realizovány jako plakátovací sloup, mohou být zakomponovány jako reklamní prvky, jako součást 
laviček, mohou být součástí fasády objektů. Je však vždy nutné zajistit, aby v případě NPS nedošlo ke 
vzájemnému ohrožení jak ST, tak stavebních objektů v jejich blízkosti. Otvory VZT objektů, sací a výfukové 
potrubí je nutné situovat či zabezpečit tak, aby neobtěžovaly své okolí hlukem nebo prouděním větracího 
vzduchu a přitom bylo vyloučeno omezení chodu větrání atmosférickými vlivy (sněhové závěje, nahromadění 
vody z přívalového deště, atd.). 

Nejčastějším a nejjednodušším řešením je výstavba nadzemního VZT objektu ze zdiva z betonových dutých 
tvárnic (např. KB Blok). Ty jsou preferovány v přírodním provedení se štípaným povrchem. Tvárnice budou 
skládány s polovičním přesahem beze spár, kde do děr bude vkládána betonářská výztuž zakotvená přes 
hydroizolaci do podzemního krčku a po vrstvách zalévána betonovou směsí. Je požadováno, aby spodní hrana 
otvoru pro žaluzie byla min. 500 mm nad přilehlým terénem, ne však zbytečně vysoko. 

V horní části nadzemních objektů budou umístěné žaluzie situované nejčastěji napříč přes objekt. Větrací 
dešťové žaluzie jsou upřednostňovány neotvíravé, pokud není v prostoru VZT objektu osazeno zařízení 
vyžadující obsluhu. Z vnitřní strany žaluzie musí být opatřeny sítí proti vnikání nepořádku (ocelová síť s oky 20 x 
20 mm – ne menší). Je požadována min. povrchová úprava žárovým zinkováním. 

Jako stropní konstrukce je předpokládáno vytvoření železobetonového panelu. Ten může být vytvořen jako 
staveništní prefabrikát, tloušťka ve střední části cca 130 mm, na krajích 110 mm. Je nutné zajištění okapových 
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drážek po obvodě. Stropní konstrukce bude ze železobetonu min. kvality C25/30 se specifikací XC2 s nosnou 
výztuží R 10 505. Osazení panelu je požadováno do betonové malty. Střešní prefabrikát bude celoplošně 
opatřen vrstvou jemné stěrkové hmoty obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna, jemné 
zrnitosti. K zajištění impregnace betonových konstrukcí je požadován jejich finální nátěr na bázi akrylátových 
jednokomponentních pryskyřic vhodných i pro použití na čerstvý beton. 

2.5 Hydroizolace a ochranné vrstvy 

Stropní konstrukce šachet (případně stěny i spodní konstrukce, pokud nejsou realizovány jako 
vodonepropustné) a veškeré konstrukce vystupující nad úroveň stropů (krčky, konstrukce vstupů) musí být 
v celé své ploše a na všech konstrukcí, které budou následně zasypány, opatřeny hydroizolací. Preferováno je 
použití asfaltových izolací. 

Stěrková hydroizolace je požadována pouze na betonových konstrukcích vystupujících nad okolní terén nebo 
nad ochranné betony (okolí nadvýšených poklopů), u kterých je potřeba zajistit vodotěsnost. Provedení 
stěrkových izolaci je požadováno s použitím přechodových prvků na asfaltové hydroizolace (nejlépe tyto 
přechodové prvky realizovat v místech, které následně půjde ochránit např. betonovou krycí vrstvou nebo 
zasypat zeminou). Ochrana betonu před agresivními částečkami vzduchu, plynů, soli apod., které v rozpuštěné 
formě vnikají do povrchových ploch betonu, budou vystupující žb. věnce nad úrovní terénu (poklopy v zeleni) 
impregnovány nátěry (v šedé barvě) na bázi jednokomponentních pryskyřic vhodných i pro použití na čerstvý 
beton obsahující akrylátové pryskyřice rozpustné v rychleschnoucích látkách s odolností proti povětrnostním 
vlivům. 

U poklopů osazovaných v nezpevněných plochách (v zeleni) bude asfaltová hydroizolace vytažena až do úrovně 
terénu. Nepropustnost železobetonových konstrukcí vystupujících na povrch je požadováno zajistit stěrkovou 
hydroizolací. U poklopů osazovaných do zpevněných ploch (komunikací a osazených přímo na stropech šachet) 
bude asfaltová hydroizolace zatažena až k profilu rámu poklopu, kde bude spojovací hrana důsledně zatmelena 
trvale pružným voděodolným tmelem. 

Na vodorovné plochy pod novou vyzdívku VZT objektů z betonových tvárnic je požadováno provedení asfaltové 
hydroizolace. Prostupy betonářské výztuže zatěsnit asfaltem nebo bitumenovým tmelem. Dále je požadováno 
též provedení vnitřní asfaltové izolace z vnitřku zdiva (při výstavbě) do výšky min. 500 mm nad přilehlý terén. 

Stěny krčků z vnější strany budou ve všech případech opatřeny ochrannou vrstvou např. nopovou fólií. Výška 
ochranných vrstev bude do úrovně terénu - hydroizolace nemají vyčnívat nad úroveň terénu. Nopová izolace 
bude u objektů, kde nebude poškozena vodotěsnost (např. u VZT objektů s vnitřní izolací), ukončena 
systémovým způsobem - tj. zakončovací lištou nad hydroizolacemi. 

Hydroizolace vodorovných konstrukcí (stropní kce, kce zaslepení krčků) budou chráněny vrstvou ochranného 
spádového betonu minimální tloušťky 80 mm v krajích, ve středu min 130 mm, v případě fóliových hydroizolací 
musí být nejprve položena geotextilie. 

2.5.1 Zásypy a okolní úpravy 

Po realizaci hydroizolací a jejich ochranných vrstev může být provedeno zasypání. Provádí se po hutněných 
vrstvách uskladněným výkopkem či jinou zeminou vhodnou k zásypům nebo pískem. Prostor výkopu nesmí 
vykazovat prohlubně po sedání zeminy. Poslední vrstvy budou provedeny následovně: 

a) Okolí nadzemních objektů v nezpevněných plochách (v zeleni) pro VZT objekty a schodišťové vstupy 
bude v povrchové vrstvě obsypáno praným kačírkem frakce 16 - 32 a to do vzdálenosti cca 300 mm od 
hrany konstrukce nadzemního objektu. Spodní vrstvy jsou předpokládány štěrkovou vrstvou frakce 16 
- 32 tl. cca 500 mm. Je požadováno provést oddělení štěrku a zeminy separační vrstvou z geotextilie. 
Hrana kačírkového obsypu bude od okolního povrchu oddělena zahradním betonovým obrubníkem. 
V odůvodnitelných případech lze použít místo kačírku dlaždice při zachování ostatních parametrů. 
Okolní prostor výkopu bude zasypán novou zeminou vhodnou pro založení trávníku. 

b) V okolí poklopů v nezpevněných plochách (v zeleni) bude doplněna vhodná zemina pro založení 
trávníku. Zemina s doplněním travního semene bude zhutněna a uválcována travním válcem. Travní 
semeno může být založeno pouze ve vhodném období. 

c) V okolí objektů ve zpevněných plochách (konstrukce chodníku či vozovky) budou poslední vrstvy 
provedeny ve stejném sklonu s okolním návazným terénem a ve stejné skladbě a provedení jako okolní 
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prostředí a to dle podmínek Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Součástí realizace 
komunikací asfaltových povrchů je doplnění obrubníků na rozhraní nezpevněných vrstev. Po pokládce 
asfaltů musí být všechny napojované hrany (řezy) ošetřeny asf. zálivkou. 

2.6 Stavební opravy kolektorových staveb 

Při provádění stavebních pracích, při kterých hrozí mechanické porušení IS (odsekání degradovaných betonů, 
demontáž ocelových konstrukcí, atd.), je nutné kabelové a trubní vedení ochránit zákrytovou konstrukcí např. z 
OSB desek min. tloušťky 10 mm v minimálním rozsahu 5 m na každou stranu od místa provádění stavebních 
prací. Ochrannou konstrukci je nutné dimenzovat dle velikosti padajících prvků. 

Při všech činnostech, způsobujících zvýšenou prašnost nebo vyvozujících chemické výpary, je nutná ochrana 
instalovaných přístrojů zajišťujících provoz kolektoru (M+R). 

Při provádění stavebních pracích, při kterých hrozí riziko vzniku požáru (svařování, rozřezání ocelových prvků 
úhlovou bruskou, atd.), je nutné kabelové a trubní vedení ochránit geotextilií nebo netkanou skelnou geotextilií 
s požadavky třídy reakce na oheň min. A2 (nehořlavý) a lepší (např. ECONET 500). 

Ochranu kabelových a trubních sítí před prachem ze stavební činnosti je možné provádět geotextiliemi bez 
dalších požadavků. 

2.6.1 Zaslepení nepotřebných vstupů 

Na výškově upravený krček (na upravenou pracovní spáru) cca 900 mm pod přilehlým terénem se provede 
vyrovnávací vrstva cca 30 mm z cementové malty, do které se ještě za čerstva položí staveništní prefabrikát, 
který bude vyroben v předstihu přímo na míru příslušného krčku a bude opatřený výztuží dle statického 
posouzení. Při užití vícero prvků je požadováno uvedení horní hrany do roviny (jejich zmonolitnění), aby mohla 
následně být pokládána hydroizolace. Přitom musí být dodržena minimální hloubka od finální ochranné vrstvy 
hydroizolace (od nejvyššího místa) po přilehlý terén min. 600 mm. 

Ve výjimečných případech při odbourání až na úroveň stropní konstrukce a při nemožnosti osazení panelu na 
stropní desku je možné provést zaslepení do úrovně desky vyplněním betonovou směsí s předem vloženou 
výztuží provázanou s připraveným zakotvením do stávající stropní desky. 

Před provedením zásypů je požadováno (pro potřeby KP, a.s.) geodetické zaměření rohů zrušených objektů a to 
pro možnost přesného vytyčení z povrchu v případě opravy či reklamace. Hodnoty jednotlivých zaměřených 
bodů budou vepsány do typové tabulky dle přílohy 3. Geodetické zaměření bude prováděno v polohovém 
systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

2.6.2 Sanace betonových konstrukcí 

Hlavním cílem sanací betonových a železobetonových konstrukcí je především oprava a zpomalení degradace 
betonu a korozi ocelové výztuže. Tím dochází k obnově původních rozměrů a prodloužení jejich trvanlivosti. 
Nejčastějšími příčinami jsou erozní rozpad povrchových vrstev betonu v důsledku působení degradačních vlivů 
chemického působení (degradace betonu a koroze výztuže vlivem zatékání a kontaktem s okolním prostředím). 

Jednotlivé sanační zásahy jsou realizovány na základě provedeného průzkumu a posouzení nebo v rámci oprav 
okolních konstrukcí a prvků. Dle rozsahu prováděných prací je požadováno zkoušení a kontrola kvality. 

Předpokladem provádění sanačních prací je teplota vzduchu a podkladu min. +5°C! Pro provádění 
požadovaných prací v prostoru kolektoru bude ve většině případů nutné prostor opatřit lešením. Konstrukce 
lešení nesmí po dobu provádění prací omezovat bezpečný průchod. 

2.6.2.1 Přípravné práce 

V předstihu budou demontována ovládací tlačítka osvětlení a VZT, která jsou umístěna v místech požadovaných 
k sanaci, shodně též osvětlovací tělesa včetně kabeláže v ochranných trubkách, stejně tak budou stávající 
kabelové rošty, které brání provedení sanací, uvolněny (kabelová vedení zůstanou k roštům uchycena), pokud 
nebude provozovatelem rozhodnuto jinak. Po skončení prací budou všechny prvky vráceny zpět včetně 
připevnění (přikotvení). 
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Veškeré konstrukce určené k sanování musí být celoplošně očištěny a odmaštěny, v místě poruch budou 
odstraněny všechny zdegradované a nepřilnavé části. 

V případě stávajících košických plechů jako ztraceného bednění stropních konstrukcí budou tyto plechy 
odstraněny, v případě jen částečných sanací rovně zaříznuty v požadované vzdálenosti, odstraněny, začištěny a 
betonová konstrukce bude dále sanována. 

2.6.2.2 Bourací práce, předúprava betonových povrchů 

Bourací práce budou zahrnovat odsekání degradovaného betonu, odstranění nečistot, výkvětů a odstranění 
nesoudržné vrstvy s podkladem. Obnažená výztuž musí být obsekána tak, aby byla zpřístupněna a mohla být 
dokonale očištěna dle technologického předpisu výrobce systému. Předúprava povrchu bude provedena na 
všech plochách, které vykazují známky průsaků. Všechny přístupné pracovní spáry a trhliny budou otevřeny a 
zbaveny nesoudržného materiálu. 

Bude-li odhalena betonářská výztuž či jiná ocelová výztuž, bude zbavena rzi na stupeň St 3. Takto očištěná 
výztuž, bude neprodleně opatřena protikorozním nátěrem. 

Trhliny a spáry budou v prvním kroku vysekány do tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka 
min 25 mm v požadované délce. (Nedoporučuje se žlábek prořezávat diamantovým kotoučem, protože vytváří 
po řezu hladké stěny, které nejsou dobrým předpokladem pro zakotvení těsnícího materiálu.) Otevřenou spáru 
je dále nutné zbavit veškerého nesoudržného materiálu a nečistot. Pro kvalitní napojení sanačního materiálu 
bude okolí trhliny očištěno, případně odbouráno. 

Odbourání a dočištění degradovaného betonu je předpokládáno pouze ruční mechanizací tak, aby po 
odstranění degradovaných částí betonu vykazoval zbylý podklad pevnost min. 1,5 N/mm2. 

2.6.2.3 Sanace odhalené ocelové výztuže 

Místo, kde po odbourání degradované vrstvy bude zastižen korozní stav výztuže, bude odhalená betonářská 
výztuž a ocelové konstrukce zbaveny rzi na stupeň St 3 třídy IV D. Takto očištěná výztuž, bude neprodleně 
opatřena protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž a ocelové 
konstrukce. 

2.6.2.4 Sanace ŽB konstrukcí – základní sanační postupy 

Na předem upravenou betonovou plochu se nanese adhezní můstek, pro zajištění zvýšené přilnavosti při 
spojení reprofilační hmoty se starým betonem. Aplikovaný sanační materiál musí být do vrstvy adhezního 
můstku pokládán formou „mokré do mokrého“. Proto je možné adhezním můstkem opatřit pouze takovou 
plochu opravované konstrukce, kde je možné tento způsob pokládky zajistit. Nová reprofilace může vystupovat 
až cca 15 mm nad úroveň stávajícího ostění. Vzniklé výstupky nebrání provozu. 

Vlastní reprofilace poškozených míst musí být prováděna pouze z materiálů uceleného (certifikovaného) 
sanačního systému. Podle hloubky poškozeného místa bude použit materiál o různé zrnitosti a vlastní nanášení 
směsi bude prováděno v jedné nebo několika vrstvách dle technologického předpisu. 

2.6.2.5 Sanace lokálního průsaku vody 

V místě zjištění zvýšeného průsaku přes trhliny, dutiny a spáry je nutné utěsnění a vpravení těsnícího tmelu do 
spáry a dále do trhlin dodatečně infiltrovat materiál pro sekundární krystalizaci cementových složek v betonu a 
použití vrchního nátěrového systému na stejné bázi v rozsahu cca 300 mm na každou stranu od sanovaného 
místa. V případě velkého lokálního průsaku jsou zřizovány řízené svody – viz 5.2.2.1. 

2.6.2.6 Pohledové plochy 

Na pohledovou plochu sanovaných ploch je kladen důraz na jednotný vzhled. Po opravě jednotlivých 
poškozených ploch a dokončení sanací různých druhů spár a trhlin bude celoplošně konstrukce opatřena 
vrstvou jemné finální sanační stěrky (obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna) zrnitosti do 
0,5 mm. 

Pokud zhotovitel použije materiál s jinou barevností než je požadována projektem (RAL 7035 - světle šedivá), 
provede vhodný krycí nátěr v požadovaném odstínu. Nátěr nesmí chemicky ovlivnit vlastnosti sanovaných 
vrstev a musí zaručovat přilnavost k podkladu. 
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2.6.2.7 Ukončení sanačních prací 

Po skončení sanačních prací budou demontované rošty, el. instalace a ovládací tlačítka zpět ukotveny do ostění. 

Zhotovitel po provedení sanovaných prací označí na dobře viditelné místo uvnitř kolektoru a to v ploše sanace 
nastříkanou zelenou barvou text s údajem ve formátu: společnost/měsíc/rok ukončení stavebních prací (např. 
FIRMA/04/17). Zhotovitel provede označení nastříkáním barvy přes šablonu. 

2.6.3 Sanace cihelného zdiva 

Cihelné zdivo bude očištěno, volné spáry vyčištěny a následně nově vyspárovány. 

2.6.4 Antikorozní ochrana ocelových prvků 

Stávající ocelové konstrukce (bez možnosti vyjmutí) umístěné v těsné blízkosti sanovaných ploch budou v rámci 
sanačních prací povrchově ošetřeny. Ocelové konstrukce budou před nátěrem mechanicky očištěny drátěným 
kartáčem od rzi a nečistot na stupeň St 3, odmaštěny, případně odrezovány a následně opatřeny krycí 
nátěrovou hmotou např. polymerátový systém + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka 
nátěrů 240 μm). Změna 2018-12-18 

V případě prostupující ocelové konstrukce stropem bude bezprostřední okolí prostupu odbouráno a ocelová 
konstrukce bude ošetřena dvojitým antikorozním nátěrem. Dále bude postupováno dle postupu sanace 
betonových konstrukcí (viz výše). 

2.6.5 Schodiště 

Hrany stupňů betonového schodiště budou opatřeny ukončujícími lištami (např. válcovaným profilem L 30x3 
mm) s povrchovou úpravou (žlutý vrchní nátěr RAL 1016), následně budou viditelné plochy vyspraveny a bude 
provedena nová povrchová úprava – viz 2.6.2 - sanace betonových konstrukcí. 

2.6.6 Nadzemní objekty a schodišťové vstupy 

Nadzemní části těchto objektů mohou být realizovány z běžně dostupných materiálů. Povrchová úprava stěn je 
předpokládána omítkovými systémy, případně uceleným systémem kontaktního zateplení (ETICS). Jako střešní 
izolace jsou preferované asfaltové pásy ve dvou vrstvách (vrchní vrstva bude opatřena posypem s odolností 
proti UV zářením) s přesahem až na hranu oplechování z pozinkovaného plechu, dle konkrétního provedení lze 
realizovat i jiné řešení. 

V okolí těchto objektů budou provedeny úpravy shodně dle 2.5.1, v místě vstupu bude prostor doplněn o 
dlaždice s protiskluzovou úpravou zajišťující bezpečný přístup. 

Barevné řešení je požadováno následující 

- Betonové konstrukce opravované, fasádní systémy   RAL 7035 (světle šedivá) 

- Dveře z prostoru kolektoru (na únikové cestě)   RAL 6001 (zelená) 

- Dveře z vnějšího prostředí (z venku)    RAL 7045 (šedá) 

- Ocelové konstrukce nové osazované na povrchu (žaluzie)  žárový zinek 

- Ocelové konstrukce v kolektorech a natírané na povrchu  RAL 7045 (šedá) 

- Žlutý nátěr (např. první a poslední hrana schodu)   RAL 1016 (žlutá) 

3 STAVEBNÍ VYBAVENÍ SDRUŽENÝCH TRAS 

3.1 Požární předěly - příčky 

Sdružené trasy jsou rozděleny protipožárními příčkami na požární úseky. Jednotlivé úseky jsou označeny číslem 
či jiným značením pro danou stavbu kolektorů. 

Jako požární předěly jsou používané systémové certifikované příčky různých výrobců nebo zděné ze stavebních 
materiálů. Všechny požární předěly musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení jednotlivých 
staveb, požární předěly v kolektorech mají mít požadovanou požární odolnost min. EW 90 DP1. 
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Povrchová úprava požárních předělů – příček není požadována u systémových certifikovaných příček, u 
ostatních je požadována oboustranná jádrová omítka v celém rozsahu včetně povrchové úpravy štukovou 
vrstvou a dvojitým finálním nátěrem bílou barvou. Desky certifikovaných příček musí odolávat vzniku plísní. 

3.1.1 Protipožární dveře 

Protipožární dveře jsou osazovány do požárních předělů jako ucelená dodávka zárubeň – dveře a musí splňovat 
požadavky požárně bezpečnostního řešení jednotlivých staveb, minimálně ve stanovené požární odolnosti se 
specifikací EW 60-C DP1 (samozavírač klasifikace C3). Dveře musí být ve spodní části opatřeny protipožárním 
nabobtnávajícím páskem. Dle požárně bezpečnostního řešení mohou být požadovány dveře se specifikací Sm. 

Pro požární předěly oddělující různá prostředí (dle čl. 4.6 ČSN P 73 7505) se zamezením prostupu plynu 
z prostoru kolektoru je požadováno použití dveří se specifikací EW 90-Sm DP1 s odolností rozdílu tlaku 10 kPa 
(tlakové dveře). Pokud jsou dveře umisťovány v únikové trase, je požadováno ovládání jednou centrální pákou. 

Dveře i zárubně musí být opatřeny zvýšenou povrchovou úpravou s nátěrem polyuretanovou barvou s min. tl. 
120 μm. Výška křídla dveří nad podlahou musí být v rozmezí 10 až 30 mm. Montáž požárních dveří a zárubní je 
nutno provést v souladu s vyhl. č. 202/1999 Sb. Komplex (zárubeň – dveře) musí být osazen dle podmínek 
stanovených výrobcem a musí být připojen na probíhající ochranu proti úrazu elektrickým proudem 
provedenou v kolektoru. Všechny dodávané dveře musí být opatřeny vložkami na jednotný (generální) klíč. 

Barevné provedení dveří je požadováno následující 

- Dveře uvnitř kolektoru    RAL 7045 (šedá) 

- Tlakové dveře     RAL 1001 (béžová) barva dle výrobce 2018-12-18 

3.1.2 Prostupy a požární uzávěry otvorů 

Prostupy a otvory určené v kolektorech ke konkrétnímu využití musí být v souladu s ČSN P 73 7505 před 
uvedením do provozu zajištěny tak, aby byly splněny pro ně stanovené požárně bezpečnostní požadavky. 
Rozumí se tím zajištění jejich plné funkčnosti prostředky, které k takovému účelu mají zkouškou prokázané 
konkrétní vlastnosti. Do označení prostupy a otvory spadají: 

- Dveře (viz 3.1.1) 

- Otvory pro průtah IS 

- Poklopy (atypické provedení) 

Otvory pro průtah IS musí být vždy opatřeny uzávěrou odpovídající jejich konkrétnímu využití. Zpravidla se 
jedná o okna připravená v požárních či jiných příčkách různého konstrukčního provedení. 

Všechny prostupy inženýrských sítí i připravené otvory pro následnou pokládku musí být zatěsněny požárními 
ucpávkami (min. 60 minut). Těsnění i přetěsnění prostupů musí provádět autorizovaná osoba podle ust. §6 
vyhl. č. 246/2001 Sb. a §9 odst. 6 vyhl. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obdobně musí být provedeny 
prostupy na trubních vedeních, a to dle technologického předpisu použitého těsnícího systému. V případě 
požadavku umožnění dilatačních pohybů při prostupu vedení v příčce je toto řešeno např. vložením chráničky s 
dotěsněním jednak chráničky ke stěně a meziprostoru chráničky, tak i utěsněním vlastního vedení (potrubí). 
Podobně se postupuje i u příček realizovaných z izolačních desek např. PROMAT. V těchto příčkách se 
vynechávají předem připravená okna ve velikosti stanovené projektem, který řeší způsob uložení konkrétních 
sítí v dané oblasti. Po uložení sítí se upravuje zpravidla měkkou ucpávkou zbytkový prostor prostupu okolo 
uloženého vedení, provedený v záklopových deskách připraveného okna. Shodně tak se upravuje spára 
ohraničující obrazec zákrytu okna na ploše dotčené PP příčky. Užívaným materiálem je obvykle systém 
PROMASTOP CC. 

Na kabelové prostupy mezi rozvodnou a kolektorem (a v jiných specifických případech - např. prostupy do 
úložné trasy) jsou použity plynotěsné (a vodotěsné) ucpávky s odolností min. EI 90. Pro splnění těchto 
podmínek jsou užívány systémové ucpávky např. ROXTEC, BRATTBERG, atd. 

Poklopy v tomto atypickém provedení tvoří požární předěl s deklarovanou požární odolností. Poklopy jsou 
tvořeny ocelovou konstrukcí s opláštěním vhodným protipožárním materiálem (PROMATECT H). Doporučuje se 
tuto koncepci minimalizovat s ohledem na problematiku manipulace vlivem hmotnosti. 
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3.2 Ocelové konstrukce pro prvky vzduchotechniky 

Nejčastější a preferovaný způsob umístění VZT zařízení je umístěním do stavebních konstrukcí se zajištěním 
možnosti kontroly, výměny nebo opravy z prostoru kolektoru. Též lze VZT zařízení umístit do tras na konzoly 
nebo závěsy. 

Pro umístění do stavebních konstrukcí krčků je preferováno vytvoření ocelové konstrukce doplněné kotevními 
prvky a opatřené panty, která bude rozměru dle otvoru. Tento prvek bude vsazen do otvoru a přikotven do 
ostění, po obvodě dotěsněn proti průniku vzduchu. Na panty bude osazen plech opatřený středním otvorem 
pro osazení ventilátoru. Obvod otvíravé části musí být opatřen těsněním. Způsob zajištění proti otevření může 
být šrouby. Povrchová úprava metalizace + nátěry – viz 4.1.3. 

Obdobné, ale neotvíravé konstrukce budou provedeny pro regulační klapky. Klapky budou osazeny do úrovně 
stropní konstrukce na po obvodě přikotvený ocelový rám. Pokud je klapka menší než ocelový rám, musí být 
k rámu přivařen plech, ve kterém bude otvor velikosti klapky a klapka k němu bude připevněna 
(přišroubována). Je požadováno, aby klapka byla jednoduše dosažitelná z kolektoru, případně ovládání bylo 
zajištěno pevným ovládacím táhlem umístěným v dosažitelné vzdálenosti z podlahy. Velké mezery mezi 
ostěním a ocelovou konstrukcí je nutné utěsnit. Povrchová úprava ocelového rámu s plechem bude metalizací + 
nátěry – viz kap. 4.1.3. 

3.3 Drenážní poklopy 

Tyto poklopy jsou situovány většinou v trase hloubených kolektorů. Stávající drenážní poklopy jsou umístěné 
v pochozích částech podlah kolektorových tras a zakrývají kontrolní a revizní šachtu drenážního potrubí 
vedeného pod podlahou kolektorové trasy. Vnitřní rozměr stávajících poklopů je 600 x 600 mm. Konstrukce 
poklopů je ocelová, případně litinová. 

Nově dodávané drenážní poklopy při opravách a nové výstavbě budou realizovány z kompozitního materiálu, 
pokud je splněn požadavek čl. 7.1.1 ČSN P 73 7505. Kompozitní materiál musí splňovat požadavek třídy reakce 
na oheň C, případně Bfl s doplňkovou klasifikací d0, s2. Poklop má být světlého rozměru 600 x 600 mm včetně 
kompozitního rámu ve tvaru písmene „Y“ v šedé barvě a s protiskluzovou úpravou. 

Specifikace nového poklopu je následující 

- poklop:   čtvercový 

- vnitřní světlý rozměr: 600x600 mm 

- materiál:  kompozitní (včetně rámu) 

- hmotnost:  cca 10 kg (včetně rámu) 

- zatížení:   min. A15 

- barva:   šedivá 

- povrchová úprava: protiskluzová 

- způsob zvedání:  úchyt pro manipulaci 

- třída reakce na oheň: min. C, příp. Bfl s doplňkovou klasifikací d0, s2. 

3.3.1 Pospojování drenážních poklopů 

Drenážní poklopy z vodivého materiálu není třeba připojovat na ochranu pospojováním, protože se jedná o 
ojedinělé předměty nemající souvislost s elektrickými obvody. 

3.4 Kolejová trasa 

Kolejová trasa pro dopravu (viz 5.3.2 a 5.3.4.1) je úzkorozchodná o šířce 600 mm s tolerancí +6 a -4 mm. 
Konstrukce kolejového pole sestává z ocelových pražců (materiál je plochá ocel 70 x 8 mm), k níž jsou koleje 
(kolejnice 93/18) příložkami přivařeny. Oblouky musí být řešeny obloukovými kolejnicemi, nikoli zalomením 
v místě spoje. Koleje musí být stabilizovány přivařením novými příložkami v požadovaném směru. Spojení 
kolejnic se provádí příložkami se šrouby. Všechny spoje na kolejových tratích musí být vodivé z důvodu zajištění 
průběžného pospojování. 
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Výškové vyrovnání kolejí je požadováno provádět pod pražci (případně i mezi pražci, tam kde to je nutné) 
vložením skladby z ocelových podložek z plochého pásového profilu v síle dle místně potřebné situace. Tyto 
podložky budou k sobě a ke koleji přivařeny, aby nedošlo k posunu nejen při zkušební jízdě. Pro potřebu fixace 
kolejí mohou být do nosné podlahové vrstvy vyvrtány otvory, do kterých budou vsazeny kotevní prvky (např. 
betonářská výztuž – roxor ø 12 mm) na chemické kotvy, ke které bude kolej či pražec přivařen, aby došlo k její 
přesné stabilizaci. Podložení mezi pražci bude realizováno v kroku do cca 1,0 metru vzdálenosti tak, aby 
podepření byla ve vzdálenosti pražec - podpěrka - pražec do cca 0,5 m. 

S mimořádnou pozorností je třeba sledovat průběh kolejiště tak, aby jeho osa korespondovala s osou průjezdu 
PP dveřmi a osou střední obslužné uličky kolektoru a to i v obloucích. Je nutné osu kolejiště situovat tak, aby 
zohledňovala žebříky sloužící nejen k úniku. Průjezdný profil nutno uzpůsobit a kontrolovat na rozměry 
maximálního dopravního prostředku určeného k užívání na konkrétní trati. S trasováním kolejiště je potřeba též 
řešit způsob odvodnění – viz 5.2.2. 

Konstrukce křížení včetně odbočné větve a výhybek musí být připravená v požadovaném poloměru ohybu min. 
5,0 m. Křížení včetně výhybek a odbočné větve se osazuje na ocelové pražce průřezu U 100. Pro dokonalé zalití 
pražců do betonové zálivky je požadováno v jejich stojinách vytvoření odvzdušňovacích otvorů. 

Jednotlivá křížení je nutno osazovat tak, aby byl zajištěn odvod průsakových vod z prostoru křížení a výhybek. 
Proto je požadováno umístit hlavy kolejnic o cca 50 mm výše oproti podlahovým konstrukcím, pokud odvod 
vody není zajištěn ve větších hloubkách. Z tohoto důvodu jsou požadovány pražce z válcovaných profilů U100. 

3.4.1 Ochranné pospojování 

Z hlediska ochrany proti úrazu elektrickým proudem musí být obě koleje připojeny zemnícím páskem FeZn 30x4 
mm na stávající průběžné pospojování trasy. Propojení pospojování kolejí bude v kroku cca po 50 metrech 
nejvhodněji v místech vzájemného propojení obou pospojovacích přípojnic uložených samostatně na obou 
stranách kolektoru. Každá sestava křížení bude vždy též připojena na průběžné pospojování. Propoj bude veden 
od kolejí zemnícím páskem v betonové vrstvě až ke stávajícímu pospojování, na které bude připojeno 
zemnícími svorkami SR02. Vlastní vedení bude natřeno zelenou barvou se žlutými pruhy. 

3.4.2 Pochozí plechy 

Střední část kolejiště může v prostoru nad odvodňovacím žlábkem (je-li zřízen) tvořit rovinu chodníku pro pěší, 
která může být řešena plechy mezi kolejemi. Plechy musí být vystředěny tak, aby ke kolejnicím byly zachovány 
stejné vzdálenosti umožňující průjezd okolku. Veškeré upevňovací šrouby zajišťující stabilitu pochozích plechů 
musí být nerezové s použitím hladkých podložek. 

Nosné prvky pochozích plechů budou realizovány tvarovanými prvky z ploché oceli, které budou přivařeny ke 
kolejnicím nebo pražcům. Připojení pochozích plechů šrouby k nosným prvkům na kolejovém tělese zajišťuje 
odpovídající vodivé pospojování. 

4 VÝSTROJ SDRUŽENÉ TRASY 

Tato kapitola obsahuje informace stanovující nároky na řešení konstrukcí určených ve sdružené trase k ukládání 
vedení technického vybavení (VTV), příslušenství sdružené trasy (PST) i konstrukcí umožňujících chůzi a dopravu 
osob a materiálu. 

Jedná se převážně o ocelové konstrukce (OCK) vč. dílů zajišťujících jejich kompletaci (klemy, závěsy a potřebný 
spojovací materiál). Ve vybraných a zdůvodněných případech lze aplikovat konstrukce vyrobené z 
kompozitových materiálů v objemu odpovídajícímu požadavkům na požární bezpečnost díla (viz odst. 4.1.2). 

4.1 Materiálové a bezpečnostní nároky na výstroj 

Konstrukce tvořící výstroj musí být dle dalšího popisu dimenzovány nejen pro stabilitu na nosnost ukládaných 
předmětů nebo na nároky provozně dopravního využití, ale i na zvládání nestandardních situací, jsou-li k tomu 
určeny. Nestandardní situací se rozumí např. požadavek na zaručenou funkci při požáru (bližší viz 4.2.4) 
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4.1.1 Ocelové konstrukce 

Ocelové konstrukce tvoří ve výstroji většinu prvků a dílů. Dimenzované jsou na základní a přídavná zatížení (viz 
odst. 4.2.5 až 4.2.7). Konstrukce (s ohledem na povrchovou úpravu) jsou realizovány jako svařence dílensky 
zhotovené a návazně dílensky povrchově upravené. Je doporučováno správnost sestav (konstrukcí) před 
realizací povrchových úprav ověřit na místě. Sváry musí být na profilech okružní, uzavřené, elektricky vodivé. 
Na místě montáže jsou díly sestavované pouze s užitím šroubových spojů. Užívání agresivních postupů 
(opracování, dělení, či upravování rozbrušovacím kotoučem, pilou, frézou, vrtáním či svařování apod.) je na 
dodaných protikorozně a povrchově již upravených dílech zakázáno. Výjimku lze, po předchozím souhlase KP, 
a.s. připustit pouze ve výjimečných případech za předpokladu, že nelze osazení či montáž v konkrétních 
podmínkách zdárně realizovat. V takovém případě musí být dotčené poškozené místo okamžitě po 
provedeném zákroku dostatečně očištěno a ošetřeno protikorozně např. zinksilikátovým nátěrem nebo 
nástřikem s technicky dosažitelnou tloušťkou ochranné vrstvy dle výrobcem stanoveného technologického 
postupu. Místo musí být po provedení náhradní protikorozní ochrany předáno ke kontrole pracovníkovi KP, a.s. 

4.1.1.1 Spojovací materiál 

V kolektorech a ostatních ST se užívá výhradně spojový materiál z nerezové oceli při užití hladkých podložek, 
které nepoškozují antikorozně ošetřené povrchy spojovaných ploch. 

4.1.2 Kompozitové materiály 

Kompozitové materiály jsou velmi žádané, pro své výhody zahrnující netečnost ke korozi, dostupné izolační 
vlastnosti, odolnost proti vlhkosti, snadné dělení a jednoduchou montážní zpracovatelnost přímo ve sdružené 
trase. Při použití kompozitních materiálů na jakýkoliv prvek je nutné dodržení požadavku čl. 7.1.1 ČSN P 
73 7505. Mohou být proto užívány pouze v omezeném množství a rozsahu jako: 

- pororošty osazené do nosných rámů podest, schodů, nebo přechodových lávek; 

- drenážní poklopy (viz 3.3); 

- žebříky osazené do čerpacích jímek s trvalou vodní hladinou; 

- kabelové rošty pro PST a to jak na stropě kolektoru, tak na posledních horních výložnících na 
silnoproudé straně, kam se ukládají posilovací kabely PST; 

- doplňkové ojedinělé konstrukce, které je třeba z praktických důvodů jako doměrky zhotovit na místě v 
kolektoru. 

4.1.3 Povrchová úprava 

Povrchová úprava je odvislá od údajů obsažených v protokolu stanovujícím vnější vlivy stavby podle ČSN 33 
2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41 a navazujících norem. Prostředí v kolektoru, při normálním provozním stavu, má 
odpovídat: AB4-BA4-CB2-CA1 (prostory nebezpečné), z čehož vyplývá, že se jedná o prostředí vlhké. Pro takové 
prostředí se požaduje trvalá, korozi odolávající, celoplošná ochrana s minimálními nároky na následnou údržbu. 
Požadovaná je ochrana metalizací (pokovením) v dílenském provedení v těchto postupových krocích: 

1) konstrukce musí být nejprve očištěna tryskáním na stupeň čistoty Sa 3 dle ČSN EN ISO 12944-4 
vykazující obvykle požadovanou drsnost Ra 10 μm pro tloušťku metalizace 100 μm; 

2) Následně musí být ošetřena nástřikem (pokovením) slitinou ZnAl 15 (85% Zn, 15% Al - např. Zinacor 
850) v tloušťce 100 μm a opatřena krycí nátěrovou hmotou na zinkové povrchy např. polymerátový 
systém či epoxidový základ + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka nátěrů 240 
μm) v šedém odstínu; změna 2018-12-18 

3) Provozovateli KP, a.s. bude s dokladem o skutečném provedení předána ochranná vrstva o celkové 
tloušťce 340 µm. KP, a.s. jsou oprávnění a technickými prostředky vybavení ověřit si kvalitu provedené 
povrchové protikorozní ochrany při přejímce díla. 

Pro malé profily (U či L, kulatiny, pásky 30x4 mm a pod), na které není z odborného hlediska technicky možné 
kvalitně nastříkat žárový povlak v rozsahu požadavků jak výše požadováno, lze ochranu řešit technologií 
žárového zinkování ponorem v kombinaci s následnými nátěry podobně jako u ochrany žárovým stříkáním. 
Cílem je dosáhnout maximální tloušťku ochranné vrstvy jakou zvolená technologie dovolí. 

Žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 14713 lze použít výjimečně pouze po předběžném kladném 
projednání s KP, a.s. pro konkrétní použití. Důvodem je skutečnost, že technicky (žárovým zinkováním 
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ponorem) lze docílit ochrannou vrstvu max. 85 µm, což je pro provozovatele KP, a.s. z provozních zkušeností 
v prostředí kolektoru nedostačující. 

Pokud při dopravě, montáži či vlivem jakýchkoliv jiných nestandardních okolností dojde k poškození 
zhotoveného protikorozního ošetření povrchu ocelové konstrukce, musí být takové místo očištěno a ošetřeno 
ihned, tj. neprodleně po vzniku poškození. Oprava se provádí protikorozně např. zinksilikátovým nátěrem nebo 
nástřikem s technicky dosažitelnou tloušťkou ochranné vrstvy dle výrobcem stanoveného technologického 
postupu a dále výše uvedenými nátěry. Užitý prostředek pro zhotovení dodatečné místní opravy poškozeného 
místa musí být zvolen tak, aby výrobcem stanovený technologický postup aplikace konkrétního výrobku mohl 
být v prostředí a podmínkách kolektoru dodržen a bezpečně realizován. Místo musí být po provedení náhradní 
protikorozní ochrany předáno ke kontrole pracovníkovi KP, a.s. 

Všechny dodávané konstrukce budou mít následující barevné řešení: 

- Únikové trasy (žebříky, poklopy)      RAL 6001 (zelená) 

- Ocelové konstrukce v kolektorech a natírané na povrchu (klapky, lávky) RAL 7045 (šedá) 

- Ocelové konstrukce nové osazované na povrchu    žárový zinek 

- Žlutý nátěr (např. první a poslední příčle (stupadlo) žebříku)   RAL 1016 (žlutá) 

- Černá (pro označení překážek – pruhy se žlutou)    RAL 9005 (černá) 

- Barva protipovodňových prvků a dveří (pokud není užito Al provedení) 2018-12-18 RAL 4005 (modrofialová) 

4.1.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a proti účinkům působení bludných proudů 

Veškeré vodivé konstrukce v kolektoru musí být uvedeny na stejný potenciál. Toho se dosahuje tím, že každý 
samostatný díl, který není konstrukčně z výroby vodivě spojen s ostatními díly výstroje, musí být při výrobě 
před povrchovou úpravou opatřen na vhodném místě (např. shodná pohledová strana a výšková úroveň), 
praporcem. Připojovací praporec z ploché oceli o rozměru 30 x 4 mm, musí být k dílu vodivě přivařen a s 
konstrukcí následně povrchově upraven proti korozi. Jeho akční délka pro připojení typové svorky musí být (bez 
nátěrů) 100 mm. Praporec slouží pro připojení typovou svorkou s dalším dílem nebo na průběžné ochranné 
pospojování provedené v kolektoru jako doplňková ochrana obvykle přípojnicí FeZn 30 x 4 mm, která je 
zpravidla vedena na obou stranách kolektoru. Tato přípojnice je součástí dodávky elektrického vybavení PST, viz 
5.4.7, nikoliv výstroje ST. 

Ve starších kolektorech bývá průběžná přípojnice ochranného pospojování nahrazena některým z vodorovných 
průběžných profilů kabelových lávek, v celé délce kolektoru vodivě propojeným, majícím minimální průřez 
120 mm2. Takový profil je v celé délce opatřen signálním nátěrem v barvě zelené se šikmými žlutými pruhy 
shodně jako je značena výše zmíněná přípojnice z FeZn 30 x 4mm. K takovému profilu (nahodilé přípojnici) se 
předměty určené k pospojování připojují přes šroub a vhodnou typovou svorku, z řady svorek určených pro 
provádění uzemňovacích rozvodů. Místo po přípravě na osazení šroubu, nutno před jeho osazením, kvalitně 
ošetřit proti korozi viz 4.1.3. 

Pro připojování nebo montážní úkon, sestavování provozního celku z jednotlivých montážních dílů (např. 
sestava schody a zábradlí, stojina a přestavitelný výložník apod.), které nejsou z výroby samostatně vybaveny 
připojovacím prvkem pro pospojování, se za vodivé propojení pokládá šroubový spoj provedený šroubem min. 
M8 opatřený hladkými podložkami v sestavě provedení: 

a) pod hlavou šroubu i maticí pro vzájemné spojení dvou povrchově upravených dílů v provozní celek; 

b) pod hlavou šroubu, je-li šroub do spojovaného dílce přímo zašroubován, a nejedná se o připojení dle 
bodu „d“); 

c) jedná–li se o klemu vybavenou závity na obou koncích, která spojované dílce do kompletu stahuje 
maticemi, osadí se podložky pod matice na obou koncích; 

d) připojení respektive propojení drobnějších dílů lze realizovat osazením šroubů M8 podle bodu „b)“ 
vzájemně propojených vodičem o min. průřezu Cu 6 mm2 v barvě žlutozelené. Na oba šrouby se osadí 
dvojice plochých podložek tak, aby ukončení vodiče bylo vloženo mezi obě podložky. Ukončení vodiče 
musí odpovídat normovým požadavkům jeho konstrukčního provedení a nárokům vyvolaným 
provozem; 

e) výjimkou ze znění bodu „d)“ v konstrukci vodiče a v požadavcích na skladbu a druh podložek jsou 
případy kdy je připojované zařízení za provozu vystaveno vibracím respektive chvění (např. 
ventilátory). V takových případech musí být užito splétaného šňůrového vodiče Cu min. 6 mm2 v barvě 
žlutozelené, ukončeného kabelovými oky. Sestava šroubení (tj. dřík, šroub, podložky, matice) určená k 
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vytvoření trvalého vodivého pospojování ohroženého vibracemi (chvěním) musí účinkům vibrací 
(chvění) svojí konstrukcí a provedením trvale odolávat. Např. vhodné podložky či jiné prostředky 
zamezující samovolnému uvolnění spoje vlivem vibrace. 

Nutnost či povinnost osazovat z hlediska elektrické vodivosti do mechanických spojů vějířové podložky není 
žádným dokumentem stanovena ani vyžadována a proto pro tyto účely není v kolektorech přípustná. V 
kolektorech se z hlediska elektrické vodivosti pro spojování dílů užívají výhradně podložky hladké, které 
nepoškozují antikorozně ošetřené povrchy spojovaných ploch. Na rozdíl od vějířových podložek, které ve 
vlhkém prostředí kolektoru povrchy nežádoucím způsobem poškozují, čímž urychlují průběh koroze. Nároky na 
spojový materiál viz 4.1.1.1. Další navazující technické podrobnosti viz 5.4. 

Na dokončenou montáž nových (při opravách i dílčích) sestav OCK požaduje KP, a.s. od zhotovitele provést 
elektro revizi, která vystaveným dokladem potvrdí provozovateli KP, a.s. způsobilost a funkce schopnost 
provedeného pospojováni k bezpečnému provozování kolektoru. Tento požadavek se týká i provozních úprav a 
oprav v rozsahu, ve kterém bylo do systému provozovaného pospojování konkrétní akcí zasahováno. 

4.2 Výstroj pro uložení kabelových a trubních vedení 

4.2.1 Rozdělení výstroje dle provedení a využití 

Výstroj tvoří veškeré prvky potřebné pro zajištění stabilní polohy jak VTV, tak PST. Náleží sem stojiny s 
výložníky, průvodnice umožňující směrové vyrovnání průběhu stojin v profilu, samostatné výložníky pevné i 
přestavné, závěsy. Mimo výše uvedené: 

- u kabelových vedení - háky, rošty, žlaby, kabelové lávky, kabelové žebříky a pomocné konstrukce 
umožňující nestandardní uložení; 

- u trubních vedení - podpůrné konstrukce pro uložení potrubí, (stoličky, úchyty, závěsy); vlastní tvar a 
sestavy konstrukce pevných a kluzných bodů, pokud jsou tvořeny ocelovými konstrukčními prvky, jsou 
stanoveny výpočtem v rámci projektu, který řeší uložení konkrétního potrubí a jsou i součástí dodávky 
a montáže takového potrubí. 

4.2.2 Ukládání vedení vč. dimenzování 

Nároky na technické řešení a zpracování dílů výstroje je v následujících provedeních: 

- stojina s výložníky; 

- kabelový žebřík; 

- závěsy a atypické úchyty; 

- podpěry potrubí. 

Podle konstrukce a vztažmo k ukládání vedení je řešení a provedení těchto dílu popsáno v souladu s nároky a se 
zvyklostmi provozovatele kolektorů KP, a.s. 

4.2.2.1 Stojina s výložníky 

Stojina je základní, obvykle svislý nosný prvek, nesoucí stanovený počet výložníků. Její spodní část bývá 
opatřena patní deskou, stabilizující jednotnou výšku uložení v úrovni podlahy. Z patní desky vystupují trny, 
kterými je pevně zakotvena do betonové podlahy kolektoru. Podle výšky stojiny a stavebního řešení kolektoru 
je tato na vnější straně (tj. směr ke stěně) opatřena prvkem nebo více prvky pro upevnění k definitivní 
obezdívce, nebo vodorovné průvodnici. Vzájemná vzdálenost stojin je max. 1000 mm. Pokud to dispoziční a 
statické řešení dovoluje, je preferováno i spodní část kotvit do definitivní obezdívky a stojinu ukončit min. 100 
mm nad úrovní podlahy. 

Průvodnice bývá užívána pro vyrovnání proměnné hloubky ostění (např. konického při ražbě po modulech 
neboli kornoutech). Užívá se stejný profil, jako stojina, případně válcovaný profil (např. „I“, „U“). 

Výložník je nosný prvek, na který jsou ukládána VTV či PST. Jeho obslužná délka je stanovena počtem 
požadovaných „pozic“ vedení, která na něm mají být ve výslednici uložena. Jeho vnější konec směrem do uličky, 
je opatřen přivařenou příložkou, (tzv. nosem). Ta zabraňuje sklouznutí vedení z výložníku. Připojení výložníku ke 
stojině může být pevné nebo přestavné (viz. odst. 4.2.3.1). Výložníky jsou osazovány nad sebe od nejnižší po 
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nejvyšší „polohu“ v požadovaných vzdálenostech podle druhu ukládaného vedení. Maximální délka výložníku je 
850 mm. 

Poloha výložníku charakterizuje jeho výškové uložení. Počítá a označuje se vždy shora dolů čísly 1. až X. 
(poslední uložení). 

Pozice je údaj o místě uložení vedení na výložníku ve stanovené poloze. Počítá a označuje se v každé poloze 
číslem 1. až X. (číslo poslední pozice) od stojiny (od stěny) směrem ke konci výložníku u uličky. Tyto údaje jsou 
důležité při popisu nebo stanovování pokládky vedení v průběhu trasy a při tvorbě zatahovacího plánu pro 
pokládku vedení. 

4.2.2.2 Kabelový žebřík 

Kabelový žebřík je nosná konstrukce určená zpravidla pro svislé ukládání konkrétních vedení silnoproudých 
nebo sdělovacích (bez ohledu na to, zda se jedná o sdělovací kabely metalické nebo ochranné trubky 
optokabelů). Označení „kabelový“ je vloženo vědomě bez ohledu na to, o jaká vedení se jedná, s cílem tuto 
konstrukci v označení oddělit od „žebříků“ určených pro svislou dopravu osob. 

Stojina kabelového žebříku je jeho nosná část dimenzovaná staticky pouze na zatížení konečného počtu uložení 
plánovaných vedení. Žádná přídavná zatížení se neuvažují, neboť vstupovat na tyto konstrukce za účelem lezení 
je přísně zakázáno bezpečnostními předpisy. 

Příčník na kabelovém žebříku je ke stojině upevněn pevně nebo přestavitelně z konstrukce z ploché oceli, 
určený k pevnému uložení konkrétního vedení. Jeho situování na stojině a jejich vzájemné vzdálenosti jsou 
určeny v zadání podle konfigurace průběhu vedení a jejich průměrů. Zpravidla vzájemná vzdálenost příčníků 
bývá 500 mm. Konfigurací se míní koncepční rozhodnutí určující, zda budou pro daný případ na kabelovém 
žebříku vedení uložena jen z jedné nebo z obou stran. Některé případy umožňují, nebo z prostorových důvodů 
si vynucují, uložit vedení oboustranně. Tento požadavek musí obsahovat zadání pro tvorbu výstroje. 

Poloha kabelového žebříku se označuje v souladu s označením polohy výložníků, na který kabelový žebřík 
navazuje tak, aby byla zachována průtažnost sledovaného vedení. Je-li třeba oboustranné uložení vedení na 
kabelovém žebříku, udává se jeho poloha z druhé nestandardní strany čárkovaným značením (např. 2´). Tento 
způsob uložení lze realizovat pouze u vedení systému elektronických komunikací. 

Popisovaný směr si pro potřebu konkrétního projektu zvolí zpracovatel „Chodu sítí“, který je nositelem zadání 
na tvorbu projektu výstroje. Tento údaj pak musí být v průběhu všech tras v konkrétním kolektoru bezvýhradně 
všemi respektován a nesmí být měněn. 

Pozice se z hlediska číselného označení přenáší (jako pokračující údaj) z označení na posledním výložníku před 
zavedením na kabelový žebřík. 

4.2.2.3 Závěsy a atypické úchyty 

Závěsy a atypické úchyty v kabelových trasách, patří mezi solitéry, které se řeší s přihlédnutím k dříve popsané 
koncepci samostatně, vždy pro konkrétní účely. Ve značení poloh, pozic a v popisovaném směru pohledu se 
navazuje na pevné trasy podobně, jak je popsáno u kabelových žebříků. 

Tyto konstrukce nejsou ve větším výskytu běžné u kabelových rozvodů, ale vyskytují se velmi četně u trubních 
rozvodů. 

4.2.2.4 Podpěry potrubí 

Ve většině případů podpěry sestávají z vlastní nosné konstrukce a objímky umožňující připevnění potrubí k ní. 

U vodovodních řadů, které jsou obvykle nejníže uloženým vedením, tvoří nosnou konstrukci betonový blok 
kotvený do podlahové konstrukce kolektoru. V bloku je pevně uložena spodní část objímky. Vrchní část 
upevnění tvoří druhá polovina objímky. Náhradou za betonový blok lze užít i samostatnou ocelovou konstrukci 
navrhovanou pro danou velikost potrubí na nožičkách (tzv. „kozové provedení“). 

U kanalizace obvykle obdobně jako u vodovodních řadů. 

U rozvodů tepla (teplovod, horkovod) je nejběžnější uložení na ocelovou konstrukci tvořenou stojinou 
s výložníky konstrukčně odpovídající výpočtu namáhání s určením pevných a kluzných bodů. 
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U rozvodů plynu je užití vhodných konstrukcí dáno uložením, které je v nejvyšší poloze kolektoru. U tohoto 
potrubí se proto více užívá závěsů. 

Výše uvedené konstrukce pro ukládání potrubí jsou navrhovány v provedení podle statického výpočtu. Z toho 
vychází umístění pevných, kluzných a základních podpěrných bodů. Je snahou projektantů používat typových 
řad upevňovacích souborů renomovaných výrobců v těchto oborech (např. společnost HILTI). Ti ve svých 
podkladech k jednotlivým dílům podpěr nebo závěsů stanovují a technicky kvalitativně garantují i vhodné 
nerezové kotvy vč. určení materiálů pro jejich chemické uložení. 

Dimenzování výstroje vychází ze způsobu uložení konkrétního potrubí, hlavně uložení v šachtách či jamách. 
Snahou projektantů potrubí je hlavní opěry řešit ve vazbě na stavební konstrukci díla, aby nenarůstaly nároky 
na robustnost ocelové výstroje. Tyto nároky se řeší ve spolupráci zhotovitele projektu výstroje a potrubí. 

Veškeré části OCK výstroje musí být vybaveny praporci pro možnost jejich připojení na ochranu proti 
nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí, pokud nejsou vodivě propojeny. Znamená to opatřit 
praporcem pro připojení typovou svorkou (dle 4.1.4) každou podpěrnou konstrukci bez ohledu, je-li na 
betonovém bloku nebo na ocelové samostatné podpěře. Umístění praporce musí respektovat požadavek na 
bezpečnost osob pohybujících se v kolektoru, aby se při pochůzce o něj nezranili, ale aby byl montážně 
přístupný. 

4.2.3 Konstrukční řešení dílů výstroje 

Převážnou část výstroje tvoří stojiny, k nimž jsou dílensky přivařeny výložníky v rozměrech, jaké požaduje 
zadání. Vzájemná maximální vzdálenost stojin je 1000 mm. Největší vyložení (tj. délka výložníku, od vnějšího 
konce výložníku po vnitřní hranu stojiny) nesmí přesáhnout 850 mm. Výšková uspořádání výložníků mezi sebou 
v klasické trase, (tj. mezi ukládacími plochami) jsou u silnoproudých kabelů 300 mm pro napětí do 35 kV. Pro 
uložení vedení 110 kV je vzdálenost 400 mm vzájemně nebo od následující kabelové polohy. U sdělovacích 
vedení je tato vzdálenost 250 mm bez rozdílu, zda se jedná o metalická nebo optická vedení. Vnější konce 
výložníku jsou opatřeny příložkou (nosem) zabraňujícímu sklouznutí vedení z výložníku. Akční výška příložky 
nad ukládací rovinou je min. 30 mm a její tvar musí být bez ostrých hran. 

Silnoproudé výložníky (např. L 50x50x5 mm) jsou na své spodní hraně profilu opatřeny dvěma podélnými pásky 
(situovanými v podélném směru trasy kolmo na polohu výložníku) o akční délce min. 100 mm na každou stranu. 
Po montážní sestavě trasy, při vzdálenosti stojin maximálně 1000 mm od sebe, se na tyto páskové podpěry 
vkládají pod výložníky silnoproudých vedení nehořlavé desky. Ty tak vytvářejí podélné oddělení jednotlivých 
kabelových poloh mezi sebou. Je to vzájemná protipožární ochrana, pro případ vzniku zkratu na některém z 
vedení. U vedení sdělovacích se toto opatření neprovádí a nosné pásky se na tyto výložníky neosazují. 

Ve svislých nebo úklonných trasách se vedení instalují na kabelové žebříky. Jejich provedení tvoří stojiny a 
příčníky sloužící k pevnému uložení konkrétních vedení. Vzájemná vzdálenost příčníků je dána průměrem 
ukládaných vedení a stanovuje ji zadání. Zpravidla bývá 500 mm. Napojení příčníků k svislým nosníkům je dvojí. 
Pevné v trase, kde vedení probíhá přímo a v přestavitelném provedení (podle 4.2.3.1) tam, kde vedení mění 
polohu nebo směr. 

Pro uložení potrubí jsou nároky na provedení podpěr a úchytu vč. vzdáleností bodů dány druhem 
materiálového provedení potrubí – viz 4.2.2.4. 

4.2.3.1 Přestavitelná provedení 

V místech, kde trasa mění výškově polohu nebo směr, se místo pevně přivařených výložníků ke stojině realizuje 
stavebnicová verze. Ta sestává z hladké pevně situované stojiny potřebné výšky, ke které se připojují přestavné 
výložníky. Takový výložník je tvořen vlastním profilem výložníku a upevňovacími šroubovými klemami. Výložník 
je opatřený na konci (který se přimyká ke stojině) přivařenou deskou, která má dva kruhové výřezy. Ty 
umožňují změnu jeho horizontální roviny na těle stojiny natáčením podle potřeby na šroubových klemách, 
které obepínají stojinu. Polohu desky (a tím i výložníku) zajišťují na klemách matice. Toto řešení umožňuje 
výškově nezávislý posun výložníku po stojině a v jeho ose natáčení ve výřezech koncové desky podle 
skutečného konečného zakřivení ukládaného vedení. 

Podobně je tomu u svislých kabelových žebříků v šachtách (nebo jamách). V pozicích, kde dojde evidentně 
k otáčení (ohýbání) ukládaného vedení, jsou mezi nosnými profily osazeny příčné úchyty z páskové oceli otočně 
na šroubech tak, že umožňují jeho upevnění. Po instalaci konkrétního vedení se tyto úchyty přestaví do 
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optimální polohy k uloženému vedení a jejich šrouby se utáhnou. K těmto natočeným úchytům se pak 
kabelovými příchytkami v definitivní poloze ohybu vedení upevní. Je-li zapotřebí, mohou v nosných svislých 
profilech být otvory pro upevňovací šrouby řešeny jako výškově prodloužené, což umožní přestavením větší 
mobilitu místa upevnění. V ostatních partiích svislé trasy jsou příčníky z ploché oceli pevně přivařeny ke svislým 
nosným profilům. 

Úchyty a podpěry pro potrubí nejsou zpravidla řešeny jako přestavné. 

4.2.4 Požární zabezpečení kabelových tras 

Používané standardní ocelové konstrukce pro uložení kabelových VTV a některých vedení PST jsou zpravidla 
dimenzovány podle potřeb základního a přídavného zatížení. Pro tato řešení přicházejí v úvahu z hlediska 
požárního zabezpečení tras pouze vodorovné požární předěly oddělující vzájemně kabelové polohy. Tvořeny 
jsou deskami PROMATECT-H o síle 12 mm. Pro uložení desek jsou (připraveny z výroby) k výložníku přivařené 
nosníky z páskové oceli, na které je deska ukládána. Nutno počítat s přitížením deskami na konstrukce stojin a 
výložníků ve všech stanovených polohách. Vlastní desky nejsou dodávkou výstroje, ale tvoří součást dodávky a 
montáže kabelové trasy, ukládané za podmínek stanovených v kap. 6. 

Pokud mají ukládaná vedení splňovat požadovanou „zaručenou třídu funkčnosti při požáru“ (např. 60 minut), 
což platí přednostně pro „vybrané obvody“ PST, musí tomuto požadavku vyhovovat i nosné ocelové konstrukce 
(lávky, rošty), na nichž jsou vedení uložena vč. upevňovacích prvků, jimiž jsou k nosné ocelové konstrukci 
vedení uchycena viz. 5.5.4.3. K těmto účelům musí být v celé určené délce trasy instalovány speciální k tomu 
účelu vyráběné ocelové nosné konstrukce, které mají v průvodních dokladech výrobcem potvrzeno, že jejich 
konstrukce splňuje výjimečné požární vlastnosti a požadavky. Požadavek na požární odolnost takové trasy 
(např. P60-R) je splněn pouze tehdy, pokud jsou k tomu účelu vyrobené kabely instalované na k tomu účelu 
vyrobené ocelové nosné konstrukce. Podrobně, tuto problematiku v úrovni normových údajů řeší ČSN 73 0895, 
kterou je třeba se bez výhrad řídit. Výrobky z kompozitových materiálů tyto požadavky nesplňují a platí pro ně 
4.1.2. 

4.2.5 Požadavky na dimenzování konstrukcí k ukládání VTV a PST 

Pro navrhování konstrukcí udává zadání výstroje hmotnostní údaje ukládaných vedení jako základní zatížení. 
K němu je třeba vzít pro konečné dimenzování i přídavné zatížení. 

4.2.5.1 Základní zatížení 

Základní zatížení je u VTV dáno násobkem udané komplexní hmotnosti jednoho vedení vč. upevňovacích prvků 
a počtu těchto vedení uložených ve stejné poloze na jednom nosném prvku. Výložníky pro posilovací vedení 
PST se dimenzují shodně, jako byly dimenzovány ostatní výložníky silnoproudé strany, na niž jsou navrženy. 
Kabelové rošty z kompozitu, je-li jich užito pro PST, se dimenzují pro nosnost cca 37 kg na běžný metr. U těchto 
kabelových roštů pro PST se přídavné zatížení neuvažuje. 

Na straně silnoproudých vedení musí být do přídavného zatížení započteno i přitížení protipožárních desek 
oddělující jednotlivé polohy výložníků. Desky zajišťují vzájemnou ochranu v polohách vedení proti účinkům 
vznikajícím při zkratu. 

4.2.5.2 Přídavné zatížení 

Přídavné zatížení je síla působící na volný konec výložníku z obslužné uličky. Je dána hmotností osoby realizující 
provoz, kontrolu, či údržbu vedení uložených v kolektoru. Při provádění některé z těchto činností nebo při 
likvidaci poruchy či havárie, může dojít k tomu, že osoba stoupne na výložník plnou vahou s cílem dosáhnout na 
některou vyšší nebo vzdálenější pozici. Ač se jedná o nestandardní, nahodilý a nepravidelný počin, musí s ním 
být v dimenzování konstrukce plně počítáno, protože mu nelze s jistotou zabránit. 

4.2.6 Údaje pro navrhování výstroje pro kabelová vedení 

Předkládaný materiál sumarizuje údaje, podle nichž se zpravidla zadávají řešení výstroje pro ukládání všech 
kabelových vedení do kolektorů. V pojmu navrhování jsou zahrnuty požadavky jak na dimenzování z hlediska 
zatěžování, tak požadavky na pokládku z hlediska zachování nutných poloměrů ohybu. 
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V dalším textu, není-li důvod pro bližší upřesnění, je užito všeobecného pojmu „vedení“ proto, že informace 
obsahují zadání jak pro kabely, tak i pro ochranné trubky optických vedení. 

Jedná se o hmotnostní údaje vedení, informace o způsobu jejich ukládání a upevňování s ohledem na zvyklosti 
zavedené u typových řad současně užívaných vedení a to jak silových tak sdělovacích. V textu neuvádíme typy 
vedení, ale projektant prohlašuje, že veškeré dále uvedené údaje odpovídají komplexním základním zatížením a 
všeobecným požadavkům na řádnou pokládku z výběru užívaných druhů a typů. 

K nim je nutno připočítat povinné přídavné zatížení! 

Tento materiál předává zhotoviteli dokumentace na výstroj osoba, která v návrhu konkrétního kolektoru řeší 
tzv. „Chod sítí“, což je stanovení druhů, dimenzí, počtů a způsobů uložení vedení určených k umístění do trasy 
kolektoru. 

Pokud by v záměru nebyly dodrženy provozně – montážní požadavky stanovené výrobcem, provozovatelem 
vedení, provozovatelem kolektoru a ČSN P 73 7505 pro pokládku, provoz a údržbu, nebylo by možné správně 
realizovat ani jejich pokládku do kolektoru. 

U silnoproudých vedení zmíněná doprovodná sdělovací vedení jsou provozována pro řízení technologických, 
měřících a ochranných systémů, které zajišťují bezpečný provoz např. řízení energetiky, teplárenství či 
vodárenství. Sdělovací vedení (pro přenos informací) slouží výlučně pro přenos dat a všeobecných informací. 
Přenosové cesty pak provozují i různí operátoři, hlavně u optických vedení. 

4.2.6.1 Silnoproudá vedení vysokého napětí 110 kV 

Užívají se jednožilové kabely ve vodorovných trasách uložené do obrazce –„trojúhelník“. Hmotnost jedné žíly 
v provedení Al je v průměru (z několika nabídek různých výrobců): 13,0 kg. 

Vodorovná trasa:   V trojúhelníku (3 x 13,0)   39,0 kg 
Příchytka pro pevné uložení svazku   1,2 kg 
Hmotnost 1. vedení /1 bm   41.2 kg 

Svislá trasa:   Žíly se ukládají samostatně vedle sebe, 
hmotnost vč. příchytek je na 1bm:  42,6kg 

Ohýbací poloměr:  1600 až 1800 mm platí pro110 kV všeobecně. 

4.2.6.2 Silnoproudá vedení vysokého napětí 22 kV 

Užívají se jednožilové kabely ve vodorovných i svislých trasách uložené do obrazce –„trojúhelník“. Hmotnost 
jedné žíly v provedení Al je v průměru (z několika nabídek různých výrobců): 2,3 kg 

Vodorovná i svislá trasa:  V trojúhelníku (3 x 2,3)   6,9 kg 
Příchytka pro pevné ulož. svazku  0,9 kg dává se 1ks 1x po 3,0m 
Hmotnost 1. vedení /1 bm   7,8 kg 

Ohýbací poloměr:  780mm 

4.2.6.3 Silnoproudá vedení vysokého napětí do 0,75 kV – trakce el. drah DP 

Užívají se jednožilové kabely, ve vodorovných i svislých trasách uložené v rovině vedle sebe. Hmotnost jedné 
žíly v provedení Al je v průměru (z nabídek různých výrobců): 4,6kg 

Vodorovná i svislá trasa:  Jedno vedení na 1bm   4,6kg 
Příchytka pro jedno vedení   0,9 kg 
Hmotnost 1. vedení /1 bm  5,5 kg 

Ohýbací poloměr:  900mm 

4.2.6.4 Silnoproudá vedení nízkého napětí 0,4kV 

Užívají se čtyřžilové kabely, se společným pláštěm ve vodorovných i svislých trasách uložené v rovině vedle 
sebe. Hmotnost jednoho kabelu v provedení Al je v průměru (z několika nabídek různých výrobců): 4,3 kg 

Vodorovná i svislá trasa:  Jedno vedení na 1bm   4,3kg 
Příchytka pro jedno vedení  0,9 kg 
Hmotnost 1. vedení /1 bm  5,2 kg 

Ohýbací poloměr:  900mm 
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4.2.6.5 Doprovodné sdělovací (diferenciální) vedení k silnoproudým vedením 

Užívají se 24. až 48. párové kabely se společným pláštěm ve vodorovných i svislých trasách uložené v rovině 
vedle sebe. Hmotnost jednoho kabelu v provedení Cu je v průměru (z několika nabídek různých výrobců) 2,6 kg 

Vodorovná i svislá trasa:  Jedno vedení na 1bm   2,6 kg  
Příchytka     0,6 kg 
Hmotnost 1 vedení /1 bm   3,2 kg 

Ohýbací poloměr:  700mm 

4.2.6.6 Doprovodné sdělovací optické vedení k silnoproudým vedením energetiky 

Pro ukládání optických kabelů se užívají ochranné trubky s prokázanou třídou reakce na oheň A1 nebo A2 
zpravidla o průměru 42 mm. Do nich se ukládají různé počty a druhy optických kabelů s přenosovou schopností 
dle počtu a provedení vláken. Ukládají se ve vodorovných i svislých trasách uložené v rovině vedle sebe. 
Hmotnost ochranné trubky vč. optického kabelu je v průměru (z několika nabídek různých výrobců) 2,8 kg 

Vodorovná i svislá trasa:  Jedno vedení na 1bm   2,8 kg 
Příchytka     0,6 kg 
Hmotnost 1. vedení /1 bm  3,4 kg 

Ohýbací poloměr:  Podle kalibrace na délku trasy min. 900 mm až 1800 mm 

4.2.6.7 Spojkování silnoproudých a doprovodných vedení 

Spojkování vedení se provádí u trojžilových vedení složených v trojúhelníku prostřídaně po jednotlivých žilách 
z prostorových důvodů, vždy jedno v jednom poli mezi dvěma stojinami. Zvýšené zatížení touto technologií na 
jednu spojku činní: 

- u 110 kV cca 6,5 kg /1ks/1žíla; 

- u 22 kV cca 3,1 kg/1ks/1žíla; 

- u čtyřžilových kabelů a doprovodných (diferenciálních) se vždy jedna spojka provádí v jednom poli 
mezi dvěma stojinami. Navýšení hmotnosti činní cca 4,5 kg/1ks/1 vedení. 

V délce jsou místa spojování libovolná, nejsou určena a mohou vzniknout i při opravě. 

4.2.6.8 Protipožární desky 

Protipožární desky např. PROMATECT-H slouží pro vzájemné oddělení kabelových poloh (podle 4.2.4). Pro 
výpočet se vychází ze skutečnosti, že se vkládá do každé polohy na straně silnoproudých kabelů v rozměru šířky 
desky podle délky výložníku a délka desky je podle vzájemné vzdálenosti stojin cca 950 mm. 

Síla desky: 12 mm  Hmotnost: 1 m2 9,6 kg 

4.2.6.9 Sdělovací vedení metalické 

Užívají se „čtyřkované“ mnohožilové kabely (s žilami o průměru 0,4; 0,6 nebo 0,8 mm) se společným pláštěm. 
Jsou ve vodorovných i svislých trasách uložené v rovině vedle sebe. Hmotnost jednoho kabelu v provedení Cu je 
v průměru (z několika nabídek různých výrobců) 5.9 kg 

Vodorovná i svislá trasa:  Jedno vedení na 1bm   5,9kg 
Příchytka pro jedno vedení  0,4 kg 
Hmotnost 1 vedení/1 bm   6,3 kg 

Ohýbací poloměr:  900 až 1200mm 

Metalické sítě jsou dosud převážně v majetku a provozu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(Cetin). 

4.2.6.10 Sdělovací vedení optické 

Ukládají se vždy do pevně uložené ochranné trubky s prokázanou třídou reakce na oheň A1 nebo A2 o průměru 
42 mm či menší, do nichž se podle technologie ukládají různé počty a druhy optických kabelů s přenosovou 
schopností dle počtu a provedení vláken. Trubky pro kabely se ukládají ve vodorovných i svislých trasách 
uložené v rovině vedle sebe. Kabely se do již položených a upevněných ochranných trubek ukládají technologií 
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„zafoukávání tlakovým vzduchem.“ Hmotnost jedné ochranné trubky vč. optického kabelu je v průměru 
(z několika nabídek různých výrobců) 2,8 kg 

Vodorovná i svislá trasa:  Jedno vedení na 1bm   2,8 kg 
Příchytka    0,6 kg 
Hmotnost 1. vedení /1 bm  3,4 kg 

Ohýbací poloměr:  Pohybuje se podle kalibrace prokazující schopnost zatahovací délky v trase 
od 900 mm až do 1800 mm. Průměr je cca1600mm. 

4.2.6.11 Spojkování metalických a optických vedení 

Spojkování metalických kabelů se provádí „prostřídaně“ pouze ve vodorovných trasách, vždy na jednom vedení 
v jednom poli mezi dvěma stojinami. Navýšení hmotnosti na jednu spojku je cca 9,6 kg. 

Spojování nebo rozpojování optických kabelů se provádí zpravidla v technických komorách nebo na místě 
k tomu v projektu určeném. Vlastní optická spojka z rozměrových důvodů nemůže být uložena v trase a navíc 
k sobě zpravidla potřebuje (z provozních důvodů) mít osazenu navinutou délkovou rezervu vedení v kruhovém 
pouzdře a dobrý přístup pro manipulaci při spojkování. 

4.2.7 Údaje k navrhování výstroje pro trubní vedení 

Pro navrhování je rozhodující materiál, z něhož je potrubí vyrobeno. Přednost se dává materiálům 
s minimálními nároky na údržbu s maximální životností a odolností proti mechanickému poškození. Z hlediska 
údržby se má na mysli např. obnova nátěrů u materiálů, u nichž se musí provádět protikorozní ochrana. Dále je 
při volbě materiálu podmiňující, aby byl ve výčtu materiálů provozovatelem odsouhlasených nebo 
doporučených. V souladu s těmito podmínkami je sortiment poněkud užší. 

4.2.7.1 Vodovod 

V současné době (dle standardů PVS, PVK a.s.) se přednostně užívají potrubí i tvarovky vyrobené z tvárné litiny, 
opatřené povrchovou antikorozní vrstvou nebo z nerezové oceli. U této koncepce je třeba zajistit průkaz, že 
potrubí liniově sestavené v kolektoru či jiné ST do průběžné trasy je svojí konstrukcí jednoznačně vodivě 
propojeno v jeden celek mající jednotný potenciál. Zpravidla se toto prokázat nepodaří s ohledem na vložená 
gumová těsnění. Pak musí být všechny díly potrubí upraveny tak, aby bylo možné je posupně všechny vodivě 
připojit na průběžné ochranné pospojování zřízené v kolektoru. Tyto úpravy musí zajistit zhotovitel pokládky 
potrubí a při přejímce předložit KP, a.s. doklad, že jsou podmínky bezpečnosti před úrazem elektrickým 
proudem splněny. Nejsou-li podmínky naplněny, nemohou KP, a.s. souhlasit s uvedením potrubí do jakéhokoliv 
druhu provozu a přejímka je neproveditelná. Pro příklad uváděny hodnoty tvárné litiny s povrchovou ochranou 
NATURAL. 

Tvárná litina TLT NATURAL DN 150  24,12 kg/m 
    DN 200  33,80 kg/m 
    DN 250  46,20 kg/m 
    DN 300  56,10 kg/m 
    DN 400  79,30 kg/m 

4.2.7.2 Plynovod 

Pro potrubí plynovodů se užívá jednotný materiál – ocelové svařované potrubí mat. 11353 s tovární 
extrudovanou polyetylénovou izolací o maximální tloušťce do 2,0mm u potrubí do DN 150 a s tloušťkou max. 
3,0 mm u ostatních vyšších dimenzí až do DN 500. Potrubí musí splňovat požadavky 6.5.3 m). Místa svárů se po 
spojení celoplošně opatří dodatkovou izolací provedenou ovinutím páskou Flexim, Ertafluor tl. 1,5 mm s reakcí 
na oheň ve třídě A1. 

Ocel mat. 11353 s izolací  DN 150  168.4 x 4,0 19,30 kg/m 
    DN 200  219,1 x 6,3 34,53 kg/m 
    DN 250  273,0 x 6,3 43,17 kg/m 
    DN 300  323,9 x 5,6 44,00 kg/m; s PE N-n   47,38 kg/m 
    DN 500  508,0 x 6,3 77,90 kg/m; s PE N-n   84,74 kg/m 
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4.2.7.3 Teplovod 

Pro potrubí teplovodů je možno užít jakékoliv potrubí splňující teplotní požadavky a s odolností třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2. Nejčastěji je používáno ocelové svařované potrubí. Tepelná ochrana potrubí musí být 
z materiálů splňující třídu reakce na oheň A1 nebo A2. 

Pro možnost vypouštění je potřeba splnit parametry na teplotu vypouštěné kapaliny, což je většinou řešeno 
instalací schlazovací soupravy, která je součástí VTV a provozních potřeb konkrétního provozovatele – majitele. 
Situována musí být v blízkosti jímky, do které má být vypouštěna. 

4.3 Chůze a doprava 

Konstrukce určené pro chůzi a dopravu osob i materiálu, tvoří přístupové žebříky, schodiště, přechodové 
můstky, plošiny, podesty ve svislých dílech vč. okopových plechů, zábradlí, kolejnice dopravních cest, výtahy a 
jeřáby nebo prvky se stanoveným zatížením, určené pro uchycení při manipulaci s břemeny. 

Navrhování, výroba i montáž se řídí požadavky Standardů při zajištění ochrany proti korozi a ochrany proti 
úrazu elektrickým proudem, jakož i barevným provedením v souladu s požadavky bezpečnostního a 
orientačního značení (viz 6.8). Dimenzování konstrukcí se řídí obecně platnou normativní legislativou. 
Požadavky na nadstandardní provedení musí řešit projektová dokumentace kladně projednaná před realizací 
s KP, a.s. 

4.3.1 Žebříky 

Tvoří součást cest určených pro chůzi a dopravu. Konstrukčně jsou svařené z válcovaných profilů po zaměření 
daného prostoru a musí splňovat požadavky ČSN 74 3282 (včetně ochranného koše). Příčle jsou zhotovovány 
z tyčoviny ø 20, první a poslední příčel bude vždy zhotovena z roksoru ø 20 a bude opatřena žlutou barvou (RAL 
1016). Všechny příčle musí procházet přes navrtaný otvor ve štěřínu a budou spojeny se štěřínem koutovým 
svarem z obou stran štěřínu. 

Součástí výroby žebříku jsou prvky připravené na konečné připojení na zemnící soustavu kolektoru a pospojení 
k rámu poklopu. Tyto prvky není možné doplňovat ke konstrukci dodatečně. Osazení jsou řešena v závislosti na 
skutečném situování vedení zemnící soustavy. 

Barevnost žebříku je vždy odvozena od typu poklopu. Pro únikové poklopy (LUP, TUP) to je zelená (RAL 6001), 
pro obslužné poklopy (LOP, TOP) to je šedá (RAL 7045). 

Kotvení žebříku k podkladu (podlaha, stěna krčku) je vždy přes nerezovou závitovou tyč ø 12mm vlepenou 
chemickou kotvou (nerez šroub M12, hladká podložka). Pozici žebříku je tak možné rektifikovat dle potřeby k 
zajištění svislosti a výšky. Zbylý prostor mezi stavebním podkladem a kotevní deskou je vyplněn betonem 
(cementovým potěrem). Max délka mezi podkladem a kotevní deskou pro výplň je povolena 60 mm. Beton 
musí být tvarován ke kotvě do hranolu. Žebřík musí být vždy nadvýšen oproti původní podlaze. Při osazení 
žebříku podél stěny v celé délce je požadováno kotvení žebříku pouze do stěny. 

Je výslovně zakázáno na stavbě do již povrchově ošetřené konstrukce žebříku jakkoliv zasahovat. Nesmí být 
prováděny dodatečné úpravy (např. vrtání otvorů či nastavování délek). Neumožňuje-li žebřík správné osazení 
do stavební konstrukce bez zásahu do povrchové úpravy, nebude převzat. Zhotovitel je povinen na vlastní 
náklad vyrobit nový žebřík. 

Se stejnými zásadami bude realizován i případně osazovaný ochranný koš (dle požadavků ČSN 74 3282), který 
může být součástí žebříku, případně může být k žebříku připevněn či na něj bezpečně nasazen. 

4.3.1.1 Osazení žebříku vůči poklopu 

Žebřík musí být osazen tak, aby nebránil v průchozím profilu kolektoru (zachování šířky min. 600 mm). Většinou 
bude usazen u stěny, případně v trase souběžně s lávkami nebo potrubími (při zachování normovým 
požadavkům na odstupy od stěny a potrubí). Poklop bude osazen vůči žebříku tak, že žebřík bude situován na 
kratší straně poklopu. Ovládací mechanismus na poklopu má být situován v blízkosti žebříku. 
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4.3.2 Poklopy 

Poklopy únikové a montážní (lehké i těžké provedení) jsou specifikované v 2.4.1, kde jsou uvedeny veškeré 
s nimi související náležitosti, souvislosti a podrobnosti. Důvodem je zajistit v jedné kapitole společně jak 
požadavky a provedení a výrobu, tak na montáž a osazení v terénu. 

4.3.3 Výtah s řidičem pro dopravu osob i materiálu 

Praktickými provozními zkušenostmi KP, a.s. je ověřeno, že lanové ani hydraulické výtahy podmínkám prostředí 
kolektoru nevyhovují, a proto se dává přednost konstrukci šplhavých výtahů. Při volbě typu či provedení musí 
být splněny veškeré požadavky na odolnost proti účinkům koroze, zajištění spojení s obsluhou v kabině za 
provozu výtahu, jeho odpojování při NPS nebo zajištění jeho nevýbušného provedení, pokud má být evakuační, 
nebo je potřeba z jiných důvodů zachovat jeho provozuschopnost za všech provozních podmínek a situací. 

Výtah je samostatná komplexní dodávka vybraného výrobce výtahu, hmotově vázaná na definitivní ostění jámy. 
Její součástí jsou mimo příhradové konstrukce, po které výtah šplhá, jeho kabina a veškerá technologie 
potřebná k jeho provozu, kterou nese na sobě. Součástí jeho dodávky jsou na všech podlažích na celou výšku 
jámy i veškeré konstrukce zakrývající jím projížděný prostor, vč. dveří výtahu na všech podlažích, ke kterým se 
váží požadavky obslužnosti. Výstroj jámy musí počítat v konstrukčním řešení pouze s požadovaným volným 
prostorem pro výtahovou dráhu a s přitížením zákrytovými konstrukcemi (při výjezdu nad terén) a dveřmi 
výtahové šachty. Tyto hmotnostní údaje předá konkrétní dodavatel výtahu zhotoviteli dokumentace ostatní 
výstroje a OCK. 

5 ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

5.1 Větrání kolektoru 

Nároky na větrání se stanovují vždy výpočtem pro konkrétní podmínky sledovaného kolektoru v souladu s 
požadavky ČSN P 73 7505. Větrání se navrhuje nucené podtlakové. Koncepce musí prokazatelně splňovat 
požadavky na zajištění stanovené úrovně větrání při OPS, ale hlavně při vzniku NPS. Zálohování vypočteného 
navýšení výkonu potřebného pro provoz při výpadku provozovaného soustrojí či vzniku NPS lze zajistit těmito 
způsoby: 

a) instalací trvale osazeného druhého pohotového záložního ventilátoru, tj. 100% záloha, nebo 

b) instalací ventilátoru s elektromotorem, jehož konstrukce umožňuje v pevně nastaveném režimu 
provoz ve dvou výkonových úrovních pomocí dálkového ovládání, nebo4 

c) instalací jednoho ventilátoru výkonově dimenzovaného tak, aby byl v konkrétních podmínkách 
schopen převzít plnohodnotné zajištění větrání sousedního VZT úseku, pro jehož zálohování je určen, 
vč. navýšení průtoku způsobeného nastalým NPS v obou úsecích. 

Splnění požadavku vzájemné zastupitelnosti ventilátorů musí být předem technicky připraveno a zajištěno tak, 
aby ho bylo možné realizovat ihned, jakmile vznikne situace vyžadující si takovou provozní změnu. Rozumí se 
pro varianty a) i b) automaticky z řídícího centra, pro variantu c) zásahem obsluhy na místě (např. otevřením 
požárních dveří do sousedního úseku). 

5.1.1 Koncepce větrání 

Kolektory jsou rozděleny příčkami na vzduchotechnické úseky označené pořadovým číslem. Při návrhu a 
provozování nesmí dojít k vzájemnému ohrožení kolektoru a okolních objektů. 

Nasávání a výdech vzdušin jsou zajištěny na opačných místech trasy, většinou na koncích kolektoru či 
přípojných větví prostřednictvím nasávacích či výdušných objektů, které musí zohlednit veškeré požadavky pro 
jejich situování, velikost a provedení vč. útlumu způsobeného osazením ochranných sítí a protidešťových 
žaluzií. Dále v trase vzdušin se musí zohlednit umístění a osazení regulačních či požárních klapek. Regulační 
klapky musí být jednoduše dosažitelné z kolektoru – preferují se ruční s protiběžnými listy z pozinkovaného 
plechu (např. s instalací do potrubí) s ovládáním (např. ovládacím táhlem) v dostupném prostoru a výšce. 

                                                                 
4 Používání plynulé regulace otáček je v podmínkách kolektoru s prostředím s nebezpečím výbuchu problematické z hlediska 
(umístění a dostupných provedení) typově vyráběných a odzkoušených měničů. 
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Regulační klapky musí být vybaveny mechanickou aretací a značkou, která vyznačuje tzv. provozní pozici (pozice 
po nastavení klapky zajišťující maximální účinnost větrání v daném úseku). 

Otvory nasávacích a výdušných objektů jsou z vnitřní strany osazeny sítí z nekorodujícího pletiva o síle drátu 
min. 2 mm a velikosti ok sítě cca 20 x 20 mm. Na sacím ústí ventilátoru (pokud je přístupné) platí stejné 
ochranné povinnosti. Na vnější stranu tj. do venkovního prostředí se na sací i výdušné straně osazují 
protidešťové žaluzie robustního provedení (zpravidla atypické kusové výroby) vhodně zabezpečené proti 
úmyslnému zcizení. Výška pro zřízení otvorů v těchto objektech musí být vždy zvolena tak, aby v konkrétním 
místě nehrozilo omezení funkce systému vlivem povětrnostních vlivů (jako spad listí, zaplavení vodou, zavátí 
sněhem a pod). Při výpočtu je třeba přednostně kontrolovat rychlost průtoku vzdušin s ohledem na rozmístění 
čidel monitorujících nežádoucí výskyt (únik) plynu v kolektoru. Pro stanovení konkrétního typového provedení 
ventilátoru je projektant povinen se u technika oblasti KP, a.s. (do které kolektor bude patřit nebo patří) 
informovat, jaký typ ventilátorů a příslušenství je v této oblasti dosud používán. Cílem (pokud je to možné) je 
snaha o zachování kontinuity jednoho výrobce z důvodů hospodaření s pohotovostními náhradními díly. Podle 
potřeby, umístění a provedení se u ventilátorů instalují výpočtem stanovené tlumiče hluku, aby VZT zařízení 
v souladu s hygienickými předpisy a požadavky nerušilo a neobtěžovalo okolí. 

5.1.1.1 Separátní větrání 

Pokud jsou ve větrané trase odbočné či slepé úseky s délkou větší než 5,0 metrů, musí být v nich zřízeno 
separátní (výplachové) větrání osazením dalšího ventilátoru v provedení „Exx“. Je-li konec odbočky bez 
možnosti přisávání čerstvých vzdušin, osazuje se na její konec výplachový ventilátor. Z jeho výstupu je vedeno 
zpět do hlavní trasy výdušné potrubí, jehož konec je zaústěn do hlavní trasy tak, aby byl výtlak veden po směru 
průtoku vzdušin v hlavní trase. Obdobně lze řešit zajištění větrání i ve vyšších částech šachet bez přímého 
nasávání nebo posílení cirkulace v trasách. 

Všechny viditelné části potrubí budou mít následující barevné řešení: 

- VZT potrubí 2019-10-03     RAL 5017 (dopravní modrá) 

5.1.2 Harmonogram větrání 

Výstupem projektu větrání musí být jednoznačné stanovení požadavků na četnost a intenzitu větrání v 
konkrétních podmínkách a čase 24 hodin jak pro OPS tak pro NPS. Větrání pak prakticky probíhá automaticky v 
předem nastavených cyklech řídicího systému v souladu s dopady povětrnostních vlivů v daném ročním období. 
Harmonogram větrání se zapracovává do TPPPK konkrétního kolektoru. 

5.1.3 Ventilátory vč. elektromotorů 

Ventilátory s elektromotory jsou vždy v nevýbušném provedení „Exx“ minimálně pro parametry: T1, zóna 2, 
skupina II. A. V konstrukčním řešení se dává přednost provedení „na přímo“ tj. bez hnacích řemenů. Pokud je 
užito provedení s hnacími řemeny musí být systémem MaR zajištěno sledování jejich celistvosti (tj. funkčnosti 
řemenového převodu) jako průkazu, že soustrojí v chodu je funkční. 

Ventilátory se na základě výsledků výpočtů v odpovídajícím konstrukčním provedení umísťují 

a) do vymezených prostorů v kolektoru (při zajištění výkonové rezervy) splňujících nároky strojovny z 
hlediska přístupnosti, obsluhy a provádění údržby nebo5 

b) v trase kolektoru (při zajištění výkonové rezervy) na výklopný montážní plech opatřený závěsy (panty) 
upevněnými k rámu pevně zabudovanému do ústí krčku tvořícího výdušné spojení kolektoru s vnějším 
prostředím. Většinou se jedná o uložení do krčku zbudovaného ze stropu kolektoru na povrch. 

5.1.3.1 Elektro připojení ventilátorů 

Kabeláže pro napojení elektromotorů ventilátorů v nevýbušném provedení patří do vyhrazených okruhů, a 
proto musí splňovat požadavky na funkční integritu P60-R. Té vyhoví konstrukční provedení „bezhalogenové, 
ohni odolné“ s funkčností při požáru 60 minut dle ČSN 73 0895 např.: 

- pevnými vodiči typu: CSKH-V180 nebo CXKH-180; 

- šňůrovými vodiči typu: LAM FLEX-R/eJZ-500. 

                                                                 
5 V případě sestavy motoru a ventilátoru na společné konstrukci se tato instaluje na silenbloky. 
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K odstranění důsledků vyvolaných chvěním stroje, pro snadnou výměnu ventilátoru i elektromotoru a pro 
provádění údržby se řeší napojení motoru ventilátorů takto: 

a) pro pevné umístění ventilátoru je pevně uložené vedení ukončeno odpojovačem Exx se signalizací 
polohy a stavu sepnutí. Z něho je pohyblivý přívod k elektromotoru proveden šňůrou. Stav a poloha 
sepnutí odpojovače se přenáší systémem MaR do řídícího centra; 

b) pro pohyblivé umístění ventilátoru (např. na výklopné desce) je pevně uložené vedení ukončeno v 
přechodové jiskrově bezpečné krabici umístěné na pevném podkladu. Jiskrově bezpečná krabice musí 
umožnit zapojení žil o max. průřezu 4,0 mm2 s průchodkami Exx, které musí umožnit průchod kabelu o 
průměru 7 až 14 mm. Z jiskrově bezpečné krabice je proveden pohyblivý přívod šňůrou do svorkovnice 
elektromotoru; 

c) při pevném umístění ventilátoru, u něhož není osazen odpojovač, je nutné připojení splétaným 
kabelem přímo z rozvaděče nebo z vložené jiskrově bezpečné krabice umístěné na pevném podkladu. 

5.2 Odvodnění kolektoru 

Odvodnění kolektorů slouží k odvedení drenážních a úkapových vod, příležitostně pak vod odváděných 
vypouštěním z řadů instalovaných v kolektoru při dodržení legislativou stanovených podmínek. Přednost se 
dává gravitačnímu odvodnění. 

Vypouštět odpadní vody do vod povrchových lze na základě povolení Vodoprávního úřadu, ve kterém se 
stanoví emisní limity pro konkrétní vypouštění. 

Vypouštění odpadních vod do kanalizace je možné po uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod, 
na základě podmínek stanovených kanalizačním řádem. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace 
měří odběratel svým měřicím zařízením. Není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením 
nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních 
vod odborným výpočtem ověřeným provozovatelem. 

Variantní způsob provozního odvodnění vhodný pro případy, kdy má podlaha kolektoru často proměnnou 
niveletu, je instalace systému tlakové nebo podtlakové dopravy tekutin, respektive řízeného svodu drenážních 
a úkapových vod na centrální nádrž, ze které je zajištěno jejich společné odvedení. Jedná se o samostatný 
trubní systém pracující (tlakově či podtlakově) za pomoci vývěv a ventilů. Ventily jsou prostorově situovány do 
lokálních jímek. Ventil při dosažení stanovených hodnot umožní (bez příkonu el. energie) z lokální jímky, v níž je 
osazen, její vyprázdnění do odvodňovacího potrubí. 

Tento systém je jako podtlakový instalován a provozován na oblasti Centrum pro soustavu KCI-A a kolektor 
Příkopy. Podklady a dokumenty potřebné k jeho provozování jsou dostupné u provozu KP, a.s. oblast Centrum a 
na pracovišti Centrální pohotovostní služby KP, a.s. 

5.2.1 Základní koncepce 

Stavba kolektoru má být provedena v souladu s projektem a „protokolem o určení vnějších vlivů“ tak, aby 
prostředí v kolektoru odpovídalo hodnocení: „VLHKÉ“ – AB5 - dle ČSN 33 2000-5-51, a ČSN 33 2000-4-41. Na 
projektem stanovená množství odváděných vod se navrhuje konkrétní systém, jehož konstrukce sestává 
zpravidla z jednoho či dvou žlábků situovaných v podélné ose podlahy kolektoru ve směru spádu k odvodňovací 
jímce. Žlábky slouží pro odvod drenážních a úkapových vod, zatímco plánovaná místa pro vypouštění řadů musí 
být situovaná v blízkosti odvodňovacích, respektive čerpacích jímek, aby se vypouštěné vody nerozlévaly po 
podlaze kolektoru. Pro vypouštění soustav topných systémů a teplé užitkové vody musí být zajištěno v místě 
plánovaného vypouštění připojení na vodovodní řad pro zajištění zchlazování vypouštěných vod, které musí být 
prováděného dle nařízení PVK a PT. V případě zajištění odvodnění jiným způsobem, musí být veškeré 
podlahové plochy spádovány k odvodňovacímu místu. 

5.2.2 Odvodňovací žlábky 

Žlábky vedené v podélném směru trasy kolektoru je třeba situovat při hranách obslužné uličky v zákrytu se 
svislou hranou obrysu uložených VTV tak, aby byla zachovaná možnost je pravidelně čistit. Umístění žlábků při 
respektování maximálního využití šíře průchozího profilu obslužné uličky musí však eliminovat možnost úrazu 
osob pohybujících se obslužnou uličku. Pravděpodobným úrazem se má na mysli při běžném užívání pochozí 
komunikace nechtěné šlápnutí do hloubky některého z odvodňovacích žlábků. Vzhledem k problémům 
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způsobeným korozním prostředím působícím na konstrukci kolejiště (pokud je v obslužné uličce uloženo) se 
nedoporučuje náhradou za žlábky zřizovat jeden centrální kanálek odvodnění uprostřed kolejové trati. Místně 
v případě potřeby (např. u kolejové trati) jsou žlábky řešeny i v kolmém směru trasy se zajištěným odtokem 
přes kolejovou trasu. V daném místě nesmí odpadní vody smáčet pražce kolejí. 

5.2.2.1 Řízené svody 

Při požadavku překování výškové úrovně na trase odvodnění nebo svedení průsakového místa na stěně jsou 
realizovány řízené svody provedené obvykle trubkovým systémem s velikostí dle množství převáděných vod. 

5.2.3 Odvodňovací (čerpací) jímky 

Odvodňovací (respektive čerpací) jímky jsou zřizovány v místech umožňujících jejich pravidelné vyprazdňování 
do navazujících odtokových systémů. Mohou být vyprazdňovány dvojím způsobem: 

a) při gravitačním vypouštění přes instalované šoupě (zpravidla vodovodní konstrukce) a sifon, který 
navazuje na potrubí a jím do kanalizace nebo do vodního toku; 

b) čerpadlem a čerpacím potrubím do uklidňovací jímky a dále do kanalizace nebo do vodního toku. 

Při čerpání se vyprazdňování provádí řízeně v cyklech trvale osazeným kalovým čerpadlem vybaveným zpětnou 
klapkou (případně dle místních potřeb i uzávěrem). Podle množství shromažďovaných vod, velikosti přítoku a 
nebezpečí hrozícího v místních podmínkách z přeplnění jímky se osazuje další záložní čerpadlo obvykle jako 
100% rezerva. 

Pro omezení šíření vlhkosti do kolektoru se podle velikosti a obsahu jímky řeší její trvalé zakrytí nekorodujícím 
celoplošným krytem. Při větších objemech (hloubkách) jímky se za účelem čištění usazenin instaluje přístupový 
žebřík vyrobený z nekorodujícího materiálu. Výška hladiny v jímce se monitoruje (MaR) a podle důležitosti se 
volí systém hlídání výšky hladiny a stanovuje program jejího pravidelného vyprazdňování. 

5.2.4 Ovládání šoupat vypouštění 

Šoupata určená pro vypouštění jímek gravitací musí být vybavena teleskopickou tyčí víceúčelového ovládání, 
která zajistí možnost ovládat šoupě jak z kolektoru v oblasti jímky, tak nezávisle (v případě zatopení kolektoru) i 
z povrchu nad kolektorem. Teleskopická ovládací tyč v takovém případě projde kolektorem na povrch kde je 
ukončena v šoupátkovém uličním poklopu. Takové provedení je aktuální, pouze pokud to hloubka uložení 
kolektoru umožňuje. Jinak se osazuje tyč pouze pro ovládání z prostoru jímky z kolektoru. 

5.2.5 Čerpadla 

Osazují se zpravidla kalová ponorná čerpadla. Při osazení záložního čerpadla se výtlaky obou čerpadel zapojují 
přes uzávěry do společného rozdělovače a následně do společného výstupu. Ten (pokud to místní situace 
prokazatelně vyžaduje) je dimenzován tak, aby umožnil v případě potřeby nouzový chod obou čerpadel 
současně. Podle velikosti a hmotnosti užitých čerpadel se pro manipulaci s nimi při opravách či výměnách 
zřizuje nad jímkou nosná konstrukce pro uchycení přenosného zvedacího mechanizmu, případně přímo ruční 
kladkostroj. 

Variantním řešením je použití systému podtlakového odvodnění s ventily osazenými v kolektorech, které 
pomocí vývěv odvádějí vody do centrální nádrže. 

5.2.5.1 Elektrické připojení a ovládání čerpadel 

Kabeláže pro napojení elektromotorů čerpadel jsou v provedení s odolností proti šíření plamene, pro prostředí 
vlhké, obvykle typ CYKY xx. Čerpadla osazená do centrálních jímek čerpání mají obvykle pevně uložená vedení 
ukončena odpojovačem se signalizací polohy a stavu sepnutí. Stav a poloha sepnutí odpojovače se přenáší 
systémem MaR do řídícího centra. Z odpojovače je (jako součást dodávaného čerpadla) veden pohyblivý 
šňůrový přívod k jeho elektromotoru. Zvolený druh (typová sestava) systému ovládání čerpadla musí být 
prokazatelně funkční pro daný účel. Odvislý je od nároků na spolehlivost v provozní důležitosti čerpání od 
rozměrů a tvaru jímky, kde je čerpadlo osazeno. Provedení mohou být od nerezových elektrod s vyhodnocením 
pomocí relé RVH12V, přes různé plovákové systémy s elektronickým výstupem až po ultrazvuk. V menších 
dimenzích lze použít i čerpadla přímo vybavená vestavěným plovákem. Čerpadla osazená u lokálních jímek mají 
místo odpojovače osazenou přechodovou krabici umožňující přechod z pevného vedení na šňůrové, které bývá 
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součástí dodávky instalovaného čerpadla. Některé menší velikosti čerpadel bývají vybavená šňůrou se 
zástrčkou a připojují se na zásuvkový vývod vybavený chráničem. 

5.3 Doprava osob a materiálu 

Pro dopravu osob a materiálů v kolektorech jsou v čl. 4.4 ČSN P 73 7505 uvedeny požadavky, podmínky a 
rozměrové nároky pro její řešení a užívání. Provedení těchto dopravních cest musí vždy umožňovat dopravu 
osoby (možno i znehybněné – na nosítkách). 

5.3.1 Vstupy a výstupy 

Pro vstupy a výstupy osob, případně i dopravu materiálů, které konkrétním stavebním profilem bezpečně 
projdou, se užívají lezná oddělení, schodišťové vstupy a další stavební řešení, splňující nároky na bezpečný 
pohyb osob a materiálu v daných provozních podmínkách. 

Rozhodující je určení (tj. stanovená funkce využití) vlastního provedení z hlediska zajištění bezpečnosti provozu 
konkrétního kolektoru. Tato místa označujeme podle účelu tj. funkce jako úniková, obslužná nebo montážní. 

5.3.1.1 Únikové poklopy 

Takto označené místo musí splňovat požadavky na dopravu znehybněné osoby a umožňovat únik osob z 
nebezpečného do bezpečného prostoru. Nejužší profil v místě přestupu do bezpečného prostoru musí mít čistý 
průřez (š x dl) alespoň 700 x 900 mm. Systém zajišťující jeho uzavření (respektive uzamčení) musí ve směru do 
bezpečného prostoru umožňovat únik (tj. otevření) bez použití nástroje. Tomu odpovídá provedení, kde k 
otevření postačuje přestavit (např. rukou do jiné polohy) zabudovaný zajišťovací mechanizmus, což umožní 
následné otevření poklopu či dveří, které únikový prostor zabezpečují proti neoprávněnému vstupu. Z 
bezpečného prostoru musí být poklop či dveře zajištěny uzavřením (respektive uzamčením), které vyloučí 
nežádoucí přístup nepovolaných osob. Uzamčení únikových poklopů či dveří se provádí osazením jednotného 
zámku na „generální klíč“. Povrchy uzávěrů (poklopu, dveří) vč. žebříků musí být jako úniková cesta signálně 
označeny zelnou barvou. Poklopy z hlediska konstrukčního řešení a rozměrového provedení jsou zpracovány 
v 2.4.1 vč. pokynů pro jejich montáž a osazování. 

5.3.1.2 Obslužné poklopy 

Takto označené místo není určeno pro únik, ale pro vstup a výstup za účelem provádění obsluhy (údržby) 
určitého prostoru v kolektoru, který je z jiného směru obtížně přístupný, případně zcela nepřístupný. Projevuje 
se to zpravidla v prostoru technických komor, jsou-li takové prostory zacloněné (uzavřené) ze směru přístupové 
uličky uloženými IS. Velikost přestupového otvoru z vnějšího prostoru do kolektoru musí odpovídat činnostem, 
pro které je otvor určen. Pro vstup a výstup se doporučuje min. rozměr otvoru (š x dl) 600 x 700 mm v 
případech, kdy nelze dodržet jednotný (přednostně užívaný) rozměr 700 x 900 mm nebo v daném místě není 
oprávněný požadavek na jiný nestandardní formát. Uzávěry obslužných cest téměř výhradně tvoří poklopy, 
které musí být zajištěny proti neoprávněnému vstupu. Variantní řešení umožňující požadované zajištění z 
kolektoru nebo provedení umožňující uzamčení na generální klíč z povrchu jsou uvedena v 2.4.1. 

5.3.1.3 Montážní poklopy 

Takto označené místo je navrhováno pro dopravu materiálu. Prostor není opatřen žebříkem. Nejmenší 
přípustný rozměr (š x dl) musí být alespoň 600 x 600 mm v závislosti na velikosti přepravovaných materiálů, 
nejčastěji užívaný rozměr je 1000 x 1400 mm nebo 1200 x 1200 mm (viz 2.4.1 a 5.3.3). Systém zajišťující jeho 
uzavření stačí pouze z prostoru kolektoru tak, aby z povrchu byl zamezen neoprávněný vstup. 

5.3.1.4 Manipulace s poklopy 

Manipulaci s únikovým poklopem zajišťuje jak při vstupu do kolektoru, tak při výstupu z kolektoru a to jak v 
obvyklém pracovním režimu nebo při nastalém NPS vždy ručně jeden pracovník. Únikový poklop musí být na 
tuto manipulaci technicky i hmotnostně vyroben a průběžně udržován tak, aby splňoval požadavek na velikost 
přípustné manipulační síly odpovídající 250 N. 
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Pro manipulaci s vícedílnými montážními poklopy není při jejich konstrukčním uspořádání třeba užití zvedacích 
mechanizmů, protože s jednotlivými díly jsou schopni manipulovat dva pracovníci ručně. Pro manipulaci s 
těžkými poklopy je třeba použít zvedací mechanizmus (např. hydraulická ruka nebo jeřáb o nosnosti do 2,0 t). 

5.3.2 Doprava osob v kolektoru 

V kolektorech se jedná o pěší dopravu. Realizovaná je pracovníky KP, a.s. za účelem kontrolní pochůzky, 
doprovodů, projektových průzkumů, údržby a seřizování prvků příslušenství nebo pracovníky zhotovitelů 
provádějících projektovou přípravu, pokládku nových či opravu nebo rekonstrukci uložených IS. 

V kolektorech 2. kategorie Centrum I. se mimo pěší dopravu může jednat o dopravu po úzkorozchodné trati 
využitím vlaku taženého nebo tlačeného akumulátorovou lokomotivou z nádraží pod J20 na konkrétní místo v 
kolektoru. Ve všech případech smí být doprava realizovaná pouze po trasách k tomu určených a způsobem 
stanoveným v TPPPK konkrétního kolektoru (např.: Centrum I.) a v předpise ozn: „SM 20 – Strojní doprava v 
kolektoru C1 a SBP pro zdvihací zařízení“. Provoz kolejové dopravy zabezpečují pouze určení vyškolení 
pracovníci (řidiči resp. strojvedoucí a průvodčí) z řad KP, a.s. 

5.3.3 Doprava materiálu z povrchu do kolektoru 

Pro dopravu materiálů z povrchu do kolektoru, pokud vzhledem k velikosti (objemu) neprojdou profilem 
únikového nebo obslužného otvoru (případně dveřmi), jsou určeny montážní otvory uzavřené montážními 
poklopy. Přednost užít pro dopravu únikových či obslužných poklopů je dána jejich hmotností, která nevyžaduje 
součinnost zvedacího mechanizmu nebo možností otevření z povrchu bez nutnosti odblokování montážního 
poklopu z prostoru kolektoru. Rozměrově se montážní poklopy vyskytují v různých velikostních verzích, které 
jsou určeny pro zabudování do konkrétního povrchu (tj. zeleně, či zpevněné plochy), a podle dopravního 
zatížení, na které byly konstruovány. Rozměry a popis provedení vč. pokynů pro jejich montáž a osazování jsou 
uvedeny v 2.4.1 a v 5.3.1.3. 

Podmínkou bezpečné dopravy materiálu z povrchu do kolektoru je skutečnost, že na profil únikového, 
obslužného či montážního otvoru, který má být použit, musí vždy navazovat volný koridor určený pro dopravu 
materiálu pod ním a to až na úroveň podlahy kolektoru. Tímto koridorem je materiál dopravován zpravidla na 
laně. Na podlaze kolektoru dole je pak překládán k další manipulaci. 

Na vybraných místech u kolektorů II. kategorie je doprava možná využitím výtahu – viz 4.3.3. 

5.3.4 Doprava materiálu uvnitř kolektoru 

V kolektorech se jedná o pěší dopravu realizovanou pracovníky KP, a.s. nebo pracovníky zhotovitelů. V úvahu 
pro dopravu materiálu v kolektoru proto přichází pouze užití prostředků, kterými mohou manipulovat v 
odpovídající hmotnostní úrovni současně jeden či dva proškolení pracovníci. Tomu odpovídá nejčastěji nesení 
materiálu v krosně či v rukou nebo ruční dvoukolový vozík („rudl“). U kabelů a trubek je možná doprava na 
podlaze po kabelových rolnách nebo podvozcích určených pro dopravu trub. Jednotlivé výložníky nejsou 
konstruovány pro tažení kabelů vrátkem nebo jiným mechanizačním prostředkem. Dopravní prostředky si 
zajišťuje vždy ten, kdo dopravu provádí. KP, a.s. nejsou vybaveni prostředky určenými k zapůjčení tomu, kdo je 
potřebuje. 

5.3.4.1 Kolektory 2. kategorie 

V kolektorech 2. kategorie mimo způsoby výše popsané dopravy lze využít připravených dopravních prostředků 
provozovaných KP, a.s. 

V kolektoru Centrum I jsou k dispozici kolejové mechanizační prostředky určené pro ukládání kabelů jak 
silových, tak sdělovacích. Předpokladem pro úspěšnou pokládku je převinutí připravených kabelů či ochranných 
trubek z dodavatelského bubnu mimo pracoviště KP, a.s. na buben tvořící součást soupravy pro ukládání 
kabelů. Soupravu tvoří montážní vůz s výškově přestavitelnou plošinou a vlastní kabelový vůz osazený 
atypickým kabelovým bubnem, který rozměrově odpovídá průjezdu profilem dopravní uličky v KCI. Vůz je 
vybaven podavačem, který realizuje za účasti obsluhy pokládku do konkrétní polohy. 

Podobně je tomu s kolejovými prostředky určenými pro ukládání potrubí. Soupravu tvoří dvě dvojice podvozků 
vybavených hydraulickým zvedáním a více četná souprava podvozků určených pro dopravu připraveného 
potrubí do místa pokládky. Trakci soupravy zajišťuje vždy elektrická akumulátorová lokomotiva KP, a.s. 
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Pokládku provádí pod dozorem vyškolených pracovníků KP, a.s. zaškolení pracovníci vybraného zhotovitele. 
Trakci soupravy a kolejový doprovod zajišťují strojvedoucí a průvodčí z řad pracovníků KP, a.s. 

Variantní řešení je v kolektoru Žižkov, kde je instalovaná podvěsná drážka určená přednostně pro dopravu 
potrubí. Dopravu podvěsnou drážkou realizují zaškolení pracovníci zhotovitelů potrubářských prací pod 
dohledem pracovníků KP, a.s. 

V obou uvedených případech tyto činnosti jako služby za provedenou práci za smluvní úhradu zajišťují KP, a.s. 
na objednávku zákazníka, který pokládku potřebuje provést a dodavatelsky jí zajišťuje. 

5.4 Osvětlení a elektrické vybavení 

5.4.1 Napájení kolektorů elektrickou energií 

Napájení kolektorů elektrickou energií musí v souladu s ČSN P 73 7505, čl. 7.6.2 splňovat podmínky zajištění 
dodávek dle ČSN 34 1610 pro: 

a) Silnoproudé obvody 2. Stupně; 

b) Zabezpečovací zařízení (monitoring stavu prostředí a provozní komunikaci) 1. stupně důležitosti. 

Ad a) Podmínky napájení 2. stupně pro silnoproudé obvody jsou naplněny tím, že zapojení a provozování sítí 
PREdi, kterými je napájení kolektorů na území Hl. města Prahy zabezpečováno, je smyčkové – tedy 
vzhledem k manipulačním možnostem distributora PREdi – ze dvou nezávislých zdrojů. 

Ad b) Podmínky napájení 1. stupně pro zabezpečovací zařízení (monitoring stavu prostředí a provozní 
komunikaci) jsou zajišťovány provozovatelem KP a.s. využíváním instalovaných vlastních nezávislých 
zdrojů se stanovenou kapacitou, překlenující dobu odpovídající ověřeným časům stanoveným dle „Řízení 
sítí PREdi“ pro odstranění bezproudí v sítích PREdi při vzniku dlouhodobé poruchy v níže uvedených 
časech pro sítě: 

- NN 0,4kV = čas 2:30 hod 

- VN 22kV  = čas 1:20 až 1:30 hod 

- 110kV  = čas v desítkách vteřin v centru města, jinak minuty – 30 minut 

Ve výjimečných případech lze zásobování zajistit ze samostatného nezávislého mobilního zdroje. Pro tyto účely 
je zajištěn připravený přívod umožňující připojení mobilního zdroje na povrchu (u vybraných provozů na oblasti 
Centrum). 

5.4.2 Prostředí – vnější vlivy 

prostor s rozváděči (RO, RV, RM, NF):  NA.4 – AB5-BA4-CB1-CA1 (prostor normální) 

kolektor – OPS:     NA.5 – AB4-BA4-CB2-CA1 (prostor nebezpečný) 

kolektor – NPS (zvýšená koncentrace plynu): NA.5 – AB4-BA4-CB2-CA1-BE3N2-N1-T1, zóna 2, sk. II.A 

kolektor – uvnitř provozní sběrné jímky vody: NA.6 – AB6 (vlhkost 10%-100%); AD8 - hluboké ponoření 
      (prostor zvlášť nebezpečný) 

Kombinace používaných ochranných opatření pro zajištění základní ochrany a ochrany při poruše 

Kolektor je z hlediska úrazu el. proudem stanoven za „prostor nebezpečný“, kde uplatňujeme ochranu 
doplněnou takto: 

- ochrana izolací, krytem a automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojováním. 

5.4.3 Napěťové soustavy 

síť TN - C - S; 3 PEN/3 N PE ~ 50 Hz, 400/230 V/AC 

síť TT 2 - 24 Vss/DC (výstup MaR), minus pól uzemněn 

5.4.4 Energetická bilance 

instalovaný příkon: Pi = xx,x kW (vč. MaR) 

výpočtové zatížení: Pp = xx,x kW 

průměrná spotřeba: Ps = xx,x kW/den (předpoklad větrání, čerpání, …) 
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příkon při NPS:  Pnps = xx,x kW (vč. krátkodobé funkce servopohonů) 

stupeň dodávky el. energie: 2. stupeň dle ČSN 34 1610, § 16 107 – 16 110 pro silovou část 

    1. stupně pro M+R (monitoring a provozní komunikace) 

5.4.5 Kompenzace účinníku (jalového proudu) 

Podle druhu připojení stavby na zdroj el. energie – provozovatele el. sítě - zejména velkoodběr. (Pozor při 
použití některých zařízení, např. většího počtu nekompenzovaných zářivkových svítidel.) 

5.4.6 Krytí 

IP 42/20 (min.) – rozvaděče (pro normální prostředí) 

IP 44 (min.) – kolektor (pro nebezpečné prostředí) 

IP 68  – v případě zařízení do mokrého prostředí v jímkách (ponorná čerpadla, plováky) 

5.4.7 Bezpečnostní požadavky 

Požadavky na provozní elektrickou instalaci - ochrana před nebezpečným dotykem a základní použitá ochranná 
opatření (viz ČSN 332000-4-41, ČSN EN 61140). 

5.4.7.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Základní ochrana - ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

- základní izolace živých částí (izolační odpor min. 2 MOhm viz ČSN EN 61140 (barvy, 
nátěry, nepoužívat emailové barvy) 

- přepážky nebo kryty (rozváděče v PŘS/rozvodna stupeň ochrany IP42/20, elektrická 
instalace v kolektoru IP44) 

Ochrana při poruše - ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

- přídavná, zesílená nebo dvojitá izolace (elektrické předměty třída II. opatřené grafickou 
značkou č. 5172 (dvojitý čtverec) viz IEC 60417-2) 

- ochranné pospojování 

Ochrana automatickým odpojením od zdroje s nadproudovými jistícími prvky 

Používané sítě TN-C-S  230/400 VAC, kdy vodič PEN se v jednom bodě rozdělí na N a PE mají stanovenu 
automatickou dobu odpojení 0,4 s. Konvenční mezní hodnoty dovolených dotykových napětí v prostorech 
normálních a nebezpečných jsou stanoveny při krátkodobém působení v době, kdy je zařízení nebo instalace 
v poruše na hodnotu max. 50 VAC. Povolený úbytek napětí elektroměr/spotřebič světelný obvod 4 %, ostatní 
vývody 8 %. Pokud by v individuálních specifických případech při dimenzování vedení s ohledem na ostatní 
požadavky určující průřezy vedení vznikly úbytky, větší než je uvedeno, lze to připustit. 

Pro kontrolu hodnot impedančních smyček příslušných obvodů, úbytků napětí, zkratových poměrů, atp., se 
provádí výpočet, který může být uživatelem vyžadován (vhodný např. SW Sichr od fy. OEZ Letohrad). 

Vodič PEN může být používán pouze v pevných instalacích a nesmí mít průřez menší než 10 mm2 Cu, 16 mm2 Al 
(viz norma ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. 543.4.1). 

Instalace k napájení jednotlivých zařízení musí mít ochranný vodič PE veden ke každému bodu instalace a 
připojení, kde musí být také ukončen. 

Pro zajištění funkce sběrné jímky je pro napájení čerpadla s pohyblivým přívodem se zástrčkou použit 
samostatný jištěný zásuvkový vývod s bezpečnostním spínačem a proudovým chráničem 30 mA (zásuvka 
označena štítkem, ev. barevně pro odlišení od běžného zásuvkového okruhu). 

Používané sítě TT 24 VDC kdy +24 V je jištěn jednopólovým jističem DC a minus pól je u zdroje uzemněn. 

Ochranné pospojování tvoří: 

a) hlavní ochranný vodič; 

b) hlavní uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka; 

c) kovová potrubí sloužící v objektu pro rozvod, např. plynu, vody; 



Technické standardy  Kolektory Praha, a.s. 

10/2019  41/82 

d) kovové konstrukční části, popřípadě ústřední topení a klimatizaci; 

e) jakékoli kovové pláště (telekomunikačních kabelů, pokud to dovolí jejich majitel nebo provozovatel); 

f) doplňující pospojování, které spojuje navzájem přístupné vodivé části; 

g) místní pospojování, které spojuje navzájem přístupné vodivé části v určitých prostorech, kde se 
vyskytují specifické podmínky. 

Systém ochranného pospojování - hlavní pospojovací trasa je strojený nebo náhodný ochranný vodič průřezu 
min. 120 mm2, provedení FeZn; viz ČSN 33 2000-5-54 je na vstupu do sousedních objektů propojen s vnější 
ochrannou sítí. 

Pospojování je provedeno u všech chráněných neživých částí el. předmětů a všech vodivých konstrukcí v 
kolektoru propojením na průběžný zemnící vodič FeZn 30 x 4 mm nebo kruhový FeZn ø 14 mm. 

Pásek FeZn bude pevně uložen po obou stranách a po cca 50 m budou tyto strany vodivě propojeny. Vodič 
doplňujícího pospojování spojující dvě neživé části nesmí mít menší průřez než je polovina průřezu 
odpovídajícího ochranného vodiče. 

Ochranný vodič hlavního pospojování musí být natřený (barva na zinkovaný povrch), po celé délce se označí 
zelenou barvou a na dále určených místech (místech připojení, delší odbočky, ve vzdálenosti na přímý dohled 
od sousedního značení, atp.), se označí kombinací příčných barevných pruhů žlutá/zelená/žlutá viz ČSN 33 0165 
(zelená odstín RAL 6001/žlutá RAL 1016), před nátěrem je třeba opravit poškozená místa opravnou barvou na 
zinek. Protože pásek i drát jsou dodávány v kruzích, je třeba je před montáží dobře narovnat a délkově upravit 
na délky způsobilé k montáži. Součástí systému uzemnění a ochranného pospojování jsou i různé typové 
svorky. Vše zohlednit i ve výkazu výměr, event. V seznamu materiálu. 

Přednostně provádět pospojování kovových potrubí na rozhraní mezi kolektorem a sousedním objektem a 
zajistit spojitost potrubí s vlastnostmi náhodného ochranného vodiče. Neplatí pouze v případě, kdy s tím majitel 
- provozovatel sítě nesouhlasí nebo když jsou porušeny podmínky záruky stanovené výrobcem. Instalované 
části ochranného pospojování musí být schopny odolávat všem vnitřním i vnějším vlivům, které je možno 
očekávat (včetně mechanických, tepelných a korozivních). 

Připojovací místa na vodivých částech (nosné konstrukce, potrubí, kryty atp.) pro připojení ochranného 
pospojování jsou součástí dodávky těchto zařízení (z výroby), většinou je nelze doplňovat dodatečně na stavbě 
– zohlednit při projektování těchto zařízení! 

Doplňková ochrana - doplňující pospojování 

- proudové chrániče 

5.4.7.2 Uzemňovací síť a ochranné pospojování 

Ochranné pospojování všech vodivých částí v dosahu, na které se může v případě poruchy základní ochrany 
dostat nebezpečné dotykové napětí. 

5.4.7.3 Ochrana proti přepětí 

přepěťové ochrany typu 1, 2 a 3 

Použití přepěťových ochran SPD stanovuje ČSN 33 2000-1, ČSN EN 62305. Systém koordinované třístupňové 
ochrany musí zajistit, že vysoké přepětí a proud se postupně snižuje a k chráněnému zařízení přepětí 
nepronikne. Přepěťové ochrany (dle ČSN EN 61643-11) typ 1 (event. třída I - dříve B) + typ 2 (třída II – dříve C) 
jsou instalovány podle montážních návodů jednotlivých výrobců na vstupu do rozváděče napájeného z přípojky 
(např. PRE). Pro zajištění odolnosti proti zkratu je u přepěťové ochrany typ B, C k omezení zkratového proudu 
nutné používat předřazené pojistky nebo jističe. Dimenzování těchto pojistek je deklarováno v dokumentaci 
výrobců přepěťových ochran. 3. stupeň - jemná ochrana typ 3 (třída III - dříve D) přepěťové ochrany je 
instalována u koncových obvodů v rozváděčích MaR. 

Obdobně se použijí přepěťové ochrany i u komunikačních linek (dle druhu a konfigurace). 

5.4.7.4 Ochrana před podpětím (pro důležitá zařízení MaR a komunikace, např. řídící systém SAIA) 

Zálohovaný zdroj s dobíječem. 
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5.4.7.5 Ochrana proti bludným proudům 

Ochrana proti bludným proudům je určena projektantem na základě dohadovacích jednání účastníků při 
vyhotovení projekční dokumentace (viz 4.1.4). 

5.4.7.6 Požadavky na elektromagnetickou kompaktibilitu (EMC) 

Zařízení musí vyhovovat ČSN IEC 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Všeobecně - 
Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na 
elektromagnetické jevy. 

Zařízení musí vyhovovat ČSN EN 61000-6-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - 
Emise - Průmyslové prostředí. 

5.4.7.7 Protipožární opatření 

Na určené kabelové prostupy jsou použity protipožární ucpávky s odolností min. EI 60. Na kabelové prostupy 
mezi rozvodnou a kolektorem jsou použity kouřotěsné ucpávky s odolností min. EI 90. Podrobněji viz 3.1.2, 7.2 
a 7.3. 

5.4.8 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

Opatření pro zajištění bezpečnosti práce v kolektorech jsou zajišťována prokazatelným seznámením všech 
pracovníků dodavatele s požárně - bezpečnostními podmínkami pro práci v kolektorech, před zahájením 
činností. Základní principy bezpečné obsluhy jsou stanoveny v ČSN EN 50110-1 a pravidla pro získání kvalifikace 
pracovníků vykonávající práci na elektrickém zařízení viz vyhláška č.50/1978Sb. Na důkaz získání odborné 
způsobilosti k prováděným činnostem musí dodavatel předložit příslušná osvědčení. 

5.4.9 Výchozí revize 

Elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu i po každé důležitější změně nebo rozšíření prohlédnuto 
a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce a provedení v souladu s normou. Instalaci elektrických 
zařízení provádí kvalifikovaný pracovník a každé elektrické zařízení musí být dodáno s odpovídající dokumentací 
Certifikáty dodaných produktů spolu s Osvědčením a Oprávněním dodavatelů k prováděným činnostem. 

5.4.10 Realizace a zavedené produktové standardy kvality 

V kolektorech jsou zavedeny schválené produkty, které vyhovují stanoveným vnějším vlivům a na základě 
zkušeností se pro elektrické instalace používají. Z důvodu kvality a jednotnosti náhradních dílů je potřeba tyto 
standardy dodržet. 

5.4.10.1 Specifikace zavedených používaných produktů 

Rozvaděče pro elektro i MaR jsou umísťovány v místnostech mimo kolektor (technickou chodbu) s prostředím 
normálním (většinou v PŘS), event. v podobných prostorách. Používají se skříňové rozvaděče s krytím min. IP 
42/20 – po otevření dveří. Přístroje v rozvaděči (vč. těch na/ve dveřích) musí mít odpovídající krytí; pracovní 
sběrnice (fázové a N, PEN) zakrytované. 

Skříně pro umístění řídícího systému SAIA mohou mít v případě potřeby výklopný rám s otvíráním na opačnou 
stranu než dveře skříně; dveře i rám by měly mít zařízení pro aretaci v poloze otevřeno. 

Rozvaděč (všechna jeho pole) musí být zřetelně označen dle projektu; měl by mít vlastní osvětlení v každém 
poli – ovládání spínačem, event. konc. spínačem dveří; min. v jednom poli musí být kapsa na dokumentaci. 
Podle podmínek v prostorách, kde je rozvaděč umístěn se třeba zvážit jeho případné temperování vybavení el. 
topným tělesem a přístrojem pro regulaci teploty a vlhkosti). 

Kabeláž: kabely CYKY, 1-CYKY, 1-CHKH-V, 1-CHKE-V, 1-JXFE-V, TCEKFY, JYTY 

5.4.10.2 Označování kabelů uložených ve sdružených trasách 

Všechny kabely budou označeny (opatřeny) trvanlivými, nehořlavými štítky v provedení do vlhka, na nichž 
budou trvale čitelným popisem uvedeny následující údaje: 

1) číslo kabelu dle kabelového seznamu; 
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2) směr odkud – kam; 

3) okruh technologie a označení provozovatele kabelu (technologie např. napájení, čerpadlo, ventilátor, 
MaR, telefon, teplota; provozovatel: Kolektory Praha, PREdi). 

Místa osazení kabelových štítků: 

a) v rozvaděči; 

b) u prvku v kolektoru; 

c) na obou stranách každé šachty nebo technické komory do vzdálenosti 5 m; 

d) u prostupu kabelu z kolektoru do povrchového objektu nebo do země; 

e) před a za místem spojkování kabelu; 

f) při odbočení kabelu z trasy; 

g) při křížení kabelů; 

h) v přímé trase po 100 m; 

i) v tzv. „řezech pásma kolektoru“ (místo definované správcem kolektoru, kde budou označeny všechny 
procházející kabely; vždy 1x mezi šachtami nebo 1x mezi šachtou a odbočkou. Vypuštěné tabulky-příl. 

5.5 Měření, signalizace a řízení 

Pro sledování prostředí a stavů zařízení v kolektorech a částečně i pro jejich ovládání se používá systém SAIA 
(fy. Burgess Controls AG), v současné době verze PCD 3, (ev. PCD 2). 

5.5.1 Měření 

Navrhované typy přístrojů a provedení kabelů pro měření nutno konzultovat s pracovníky KP, a.s – oddělení 
MaR. 

5.5.1.1 Měření koncentrace výbušnosti plynu 

Pro měření výskytu koncentrace výbušnosti plynu (metanu CH4) se předpokládá detekční (prachu odolné) čidlo 
s rozsahem měření 0 % až 100 % DMV s proudovým výstupem 4-20 mA. Čidla budou v provedení do zóny 2. 
Měření koncentrace plynu provedení Exx – např. OLDHAM, KIMESSA, SIEGER/HONEYWELL a další. 

Při koncentraci plynu 10 % dolní meze výbušnosti bude spuštěna akustická signalizace a uvedeno větrání do 
provozu, při koncentraci 20 % dolní meze výbušnosti budou odpojena zařízení v kolektoru, která nejsou 
v provedení do zóny 2. 

5.5.1.2 Měření teploty 

Teplota je snímána v kolektoru ve vzdálenosti cca 40 m od sebe. Čidla v kolektoru budou umístěna ve 2/3 výšky 
kolektoru. Teplotní čidla měřící zámrazovou teplotu se instalují cca 0,5 m nad podlahu kolektoru, zpravidla 
poblíž nasávacích vzt otvorů. Hodnota teploty bude snímána odporovými snímači PT 100 v nevýbušném 
provedení s výstupem 4-20 mA, rozsah převodníku -30 až +70°C. Spojitá hodnota bude vyhodnocena procesní 
stanicí řídicího systému a přenášena do dispečinku. 

Sledován je pokles teploty pod +2°C a překročení teploty +30°C a +60°C. Řídicí systém průběžně vyhodnocuje 
teploty a upravuje režim větrání. 

5.5.1.3 Měření proudění vzdušin (je-li požadován) 

V chodbě přivádějící vzduch do strojovny VZT bude umístěn snímač proudění vzduchu, např. VORTEX TX 5923 
Exx. Výstupní proudový signál 4-20 mA bude zaveden do řídicího systému k dalšímu zpracování. 

5.5.1.4 Měření relativní vlhkosti (je-li požadováno) 

V referenčním místě kolektoru bude snímána relativní vlhkost v kolektoru (event. mimo kolektor – u nasávání. 
Výstup z čidla 4-20 mA bude přiveden stíněným kabelem na analogový vstup procesní stanice SAIA, odtud na 
dispečink. Při NPS bude čidlo relativní vlhkosti odpojeno od napájení. 
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5.5.2 Signalizace 

5.5.2.1 Signalizace výšky hladiny vody a čerpání vody 

Dle stavební dispozice kolektoru jsou rozmístěny jímky, v nichž je pomocí elektrodového zařízení sledována 
hladina. U velkých jímek lze použít ultrazvukové (kontinuální) měření hladiny s výstupem 4-20 mA přivedeným 
do SAIA. Na základě těchto údajů jsou případně ovládána čerpadla. Též mohou být použita čerpadla s vlastním 
plovákem (fungují samočinně) nebo je použito „vakuové - podtlakové“ odčerpávání průsakové vody. Čerpadla 
mohou být ovládána programem zabudovaným v procesní stanici SAIA dle nastavené výšky hladiny vody. 
Osazená čerpadla se mohou pravidelně střídat v čerpání. Při signalizaci havarijní hladiny může být případně 
spuštěno více čerpadel. 

Signalizovány jsou stavy: chod čerpadla, porucha a ruční vypnutí. 

Pomocí elektrodového zařízení (hladinové relé RVH 12V-2 + elektrody); ev. plováky je snímána také havarijní 
hladina. Snímače v provedení do mokra. Při NPS je signalizace a měření výšky hladiny odpojena od napájení. 

Ultrazvukové čidlo je pro případ poruchy zálohováno dalším signalizačním mechanismem, aby se zabránilo 
vlivem jeho poruchy zatopení kolektoru. Osazení čidel je součástí projektu elektro. 

5.5.2.2 Signalizace otevření poklopů a dveří 

Pro sledování vstupů do kolektoru jsou na únikových a obslužných poklopech osazeny indukční snímače (24 
VDC, např. Kotlín KS97 C1-0-95-PNP-L5). Signalizováno je také otevření dveří (např. na schodišťových vstupech, 
požární dveře v příčkách, atd.) dle dispozice kolektoru. Signály jsou přivedeny do rozvaděče MaR na vstupní 
moduly SAIA a odtud přenášeny na dispečink. Při NPS je signalizace odpojena od napájení. 

Charakter signalizace je tento: 

a) dveře trvale uzavřené (samozavírač): signalizace otevřeno 

b) dveře trvale otevřené (el.magnet):  signalizace zavřeno 

c) PP dveře (Centrum KC1):   signalizace otevřeno, zavřeno 

5.5.2.3 Signalizace a ovládání ventilátoru a VZT klapek 

Kolektor je dle dispozice členěn na požární (PÚ) a vzduchotechnické (VÚ) úseky. Ve většině případů jsou 
shodné. Dle tohoto členění je navržena vzduchotechnika a následně obvody elektro – silnoproudu a MaR. 
Větrání je navrhováno podtlakové. Strojovny vzduchotechniky bývají osazeny dvěma ventilátory, v provozu je 
pouze jeden a druhý je 100 % rezerva, pokud není rezerva řešena jiným způsobem – viz 5.1. V případě NPS 
budou spuštěny oba ventilátory. 

V kolektoru mohou být osazeny i další pomocné ventilátory. Řešení se odvíjí od konkrétní konfigurace VZT. 
Zařízení VZT (ventilátory, servopohony VZT klapek, bezpečnostní spínače) jsou v provedení Exx, kabely musí být 
ohni odolné pro P60-R (viz 5.5.4.3). 

V OPS jsou ventilátory ovládány procesní stanicí přednastaveným časovým plánem. Ventilátory lze ovládat i 
z kolektoru pomocí tlačítek (při NPS se místní ovládání odpojuje), do silových vývodů mohou být podle 
důležitosti a celkové koncepce konkrétního kolektoru v rámci silnoproudu instalovány vypínače se signalizací 
vypnutého stavu do řídicího systému. Na úrovni PŘS a dispečinku jsou signalizovány chod, porucha a ruční 
vypnutí ventilátorů. Od ventilátorů s řemenovým převodem síly je ještě signalizována porucha řemenového 
převodu. Kabelové propojení k signalizačním kontaktům vypínačů je zahrnuto do části silnoproudu. 

Zařízení MaR zabezpečuje dálkové a místní ovládání ventilátorů. Dálkové ovládání provádí dispečer z PC, místní 
ovládání je realizováno prostřednictvím průmyslového terminálu. Ventilátory jsou ovládány v autonomním 
režimu programem zabudovaným v procesní stanici SAIA. 

U hlavních ventilátorů bývají na sání osazeny VZT klapky (se servopohony). Od každé klapky, pokud je vybavena 
servopohonem, je přiveden signály stavu klapky (ZAV, OTV, POR) do procesní stanice SAIA a odtud přenášeny 
na dispečink. 

V kolektoru bývají jako součást VZT instalovány samočinně (na základě zvýšené teploty) fungující požární klapky 
(užívané požární klapky Mandík, tavná pojistka 72°C). Jejich součástí je i signalizace stavu (koncový spínač Exx – 
součást dodávky požární klapky), uzavření požární klapky je signalizováno přes stanici SAIA na dispečink. Zpětné 
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otevření klapky je možné pouze ručně (jiné způsoby ovládání požárních klapek – elektromagnet, servopohon) 
nejsou v kolektorech používány. 

5.5.2.4 Signalizace a ovládání servopohonů na potrubí 

Jsou-li v kolektoru vedena v potrubí média jiných subjektů (vodárny, plynárny, teplárny), jsou na potrubí 
osazeny uzávěry často ovládané dálkově (a místně) pomocí elektrických servopohonů. Řešení se odvíjí od 
konkrétní konfigurace trasy, osazení, atd. 

Napájení servopohonů je součástí projektu elektro. Ovladače pro ruční ovládání (manipulaci) jsou blokovány 
systémem zapojení. Výpadek jištění vývodů je signalizována jako porucha do procesní stanice SAIA. Ovládání je 
možné v dálkovém, místním i ručním režimu. 

5.5.2.5 Signalizace a ovládání houkaček 

Rozvod pro houkačky je silově napojen na rozvaděč elektro - silno. Akustickou signalizaci spíná v automatickém 
režimu procesní stanice, případně lze houkačky ovládat dálkově z vizualizačního programu dispečerského 
pracoviště a místně z PŘS. 

Signalizace zapnutí a poruchy bude přivedena z rozvaděče elektro do rozvaděče MaR a přes procesní stanici 
SAIA do dispečinku. 

5.5.2.6 Signalizace a ovládání osvětlení 

Osvětlení v kolektoru je silově rozděleno do několika okruhů (např. dle PÚ, VÚ). Signalizace zapnutí světel je 
odvozena od pomocných kontaktů stykače v rozvaděči elektro, samostatně pro každý okruh. Signály jsou 
přivedeny z rozvaděče elektro do rozvaděče MaR a přes procesní stanici SAIA do dispečinku. 

Systém MaR umožňuje vypnutí osvětlení v kolektoru dálkově z dispečinku nebo z rozvaděče MaR pomocí 
terminálu místního ovládání. Světla v kolektoru budou vypínána po okruzích tak, jak jsou provedeny silové 
rozvody. 

5.5.2.7 Signalizace a ovládání zásuvek 230 V AC a 400 V AC 

Zásuvkové vývody jsou sdruženy do okruhů (např. dle PÚ, VÚ), od každého z nich bude signalizace ZAP. Signály 
jsou přivedeny z rozvaděče elektro do rozvaděče MaR a přes procesní stanici SAIA do dispečinku. 

Okruhy silových zásuvek lze ovládat (vyp/zap) přepínačem z panelu příslušného silového rozvaděče. 

5.5.2.8 Signalizace polohy výtahu 

Výtah má vlastní rozvaděč pro řízení, napájený z části elektro. Poloha kabiny, ev. přítomnost osoby v kabině 
výtahu je pomocí indukčních snímačů signalizována do procesní stanice SAIA a z ní do dispečinku. 

5.5.2.9 Signalizace a ovládání rozvaděče elektro - silnoproud 

Do řídicího systému a dispečinku jsou signalizovány provozní a poruchové stavy silnoproudých zařízení dané 
stavby. Z panelu dveří lze ovládat některá silnoproudá zařízení (např. ventilátory, akustickou signalizaci). Pro 
signalizaci jednotlivých nebo sdružených poruchových stavů jsou použity pojistkové destičky RPM. 

5.5.3 Signalizace a ovládání rozvaděče MaR 

Z rozvaděče MaR jsou signalizovány provozní a poruchové stavy slaboproudých zařízení MaR. Pro signalizaci 
jednotlivých nebo sdružených poruchových stavů jsou použity pojistkové destičky RPM. 

Rozvaděč NF je vybaven řídicím systémem SAIA, v němž je implementován software pro autonomní 
automatické řízení stavby, dále je vybaven terminálem pro místní ovládání, ze kterého lze ovládat a signalizovat 
všechny funkce v kolektoru. Režim „místně“ je signalizován jako vnitřní veličina do zobrazovacího systému 
dispečerského pracoviště. Součástí napájení rozvaděče je záložní zdroj pro řídicí systém SAIA a komunikační 
zařízení s dobou zálohování min. 180 minut. Jištění napětí z baterie bude provedeno přímo u svorky baterie 
formou pouzdra na autopojistky přímo na kabelu. 
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5.5.3.1 Neobvyklý provozní stav (NPS) 

Režim NPS je stav zapojení rozvaděčů, ve kterém jsou odpojeny veškeré přístroje a zařízení v kolektoru, které 
nejsou v nevýbušném provedení. Při režimu NPS se provede odpojení v úsecích VÚ, které náleží pod příslušné 
rozvaděče Ro a Rm. 

Volbu režimu NPS (zapnutí i vypnutí) může provést obsluha pomocí ovládacího terminálu NF nebo dálkově z 
dispečinku. Zařízení SAIA v automatickém provozu nemá možnost sama ukončit režim NPS. 

5.5.4 Řízení 

5.5.4.1 Hierarchie řídících režimů 

Automatický režim (primární řízení SAIA implementovaným SW) 

Dálkový (vědomý zásah dispečera z vizualizačního systému dispečerského pracoviště, vypnutí automatu SAIA) 

Místní (vstup do řídícího procesu SAIA prostřednictvím ovládacího terminálu v PŘS, vypne automat SAIA, 
blokuje dálkové ovládání) 

Ruční režim – přímo v technologii jednotlivými ručními ovladači 

Autonomní režim – režim, kdy pracuje automatický režim SAIA off-line (není připojena k dispečerskému 
řídícímu stanovišti) 

5.5.4.2 Software SAIA 

Řízení technologie kolektoru probíhá pomocí programového vybavení stanice SAIA, které ovládá výstupní 
moduly. Oprávněnost ovládání kolektoru je vždy pro určité činnosti jednoznačně určena definováním 
blokovacích podmínek a mezí. Rozdělena je i priorita povelování mezi místním ovládáním a dálkovým 
ovládáním z PC. Z dispečerského PC nebo panelu místního ovládání je možno ovládat všechny prvky, které mají 
v projektu definovány povely přes výstupní moduly SAIA. 

Automatické ovládání je z důvodu vyšší spolehlivosti a rychlosti implementováno ve funkcích stanice SAIA. 
Stanice se tím stane nezávislou na okolních zařízeních a komunikačních kabelech, zároveň řízení kolektoru 
probíhá přímo v místě měření a centrální PC přebírá funkci monitorovací. 

Stanice SAIA v automatickém provozu zajišťuje pro kolektor následující funkce: 

a) periodické větrání podle vnitřního časového plánu; 

b) větrání kolektoru při zvýšené koncentraci plynu nebo zvýšené teplotě; 

c) vyřazení ventilátorů z větrání při výskytu zámrazové nebo vysoké teploty v úseku; 

d) vykonání povelu NPS a sekvence houkání SOS při výskytu koncentrace plynu; 

e) čerpání vody při zvýšené hladině. 

Jsou-li všechny teploty a plyny v mezích OPS, ovládá automatický provoz ventilátory podle vnitřního časového 
plánu. V automatickém provozu stanice SAIA NPS pouze zapíná, zrušit režim NPS může pouze dispečer. 

5.5.4.3 Připojení na dispečink 

Stanice SAIA je pomocí komunikační linky (metalického nebo optického kabelu) propojena na příslušný 
dispečink. Kabel musí být v provedení se zvýšenou odolností ohni odolné viz 5.5.4.4 a musí splňovat požadavky 
kabelové trasy P 60-R. Řešení dle konkrétní situace. 

5.5.4.4 Kabelová propojení 

Provedení kabelových propojení příslušenství (PST) je třeba rozdělit s přihlédnutím k jejich funkčnímu zařazení 
a dle nároků na požadovanou požární bezpečnost a odolnost. Ukládána budou na předem připravené kabelové 
lávky, rošty či kabelové žebříky, které rovněž musí splňovat požadované požární vlastnosti či odolnosti jak níže 
uvedeno. 

Pro vyhrazené okruhy platí požadavek ČSN 73 0895:2016 kap. 5 na zachování funkčnosti při požáru, z čehož 
vyplývá povinnost splnění všech kritérií obsažených v 3.13 téže normy viz 4.2.4. Ve stručnosti to znamená, že 
musí být zachovaná schopnost trasy (tedy kabelů vč. nosné konstrukce – lávka, rošty a upevňovacích prvků) 
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odolávat podmínkám požáru po stanovenou dobu bez krátkého spojení (zkratu) a bez přerušení toku el. proudu 
u elektrických kabelů a o schopnost trasy odolávat podmínkám požáru po stanovenou dobu bez zhoršení 
přenosových parametrů u datových a optických kabelů. Požadovaná kvalita odolnosti trasy je pro kolektory 
stanovena na P60-R což značí, že funkčnost musí být zachována minimálně po dobu 60 minut. 

V silnoproudých obvodech mohou být instalovány pouze kabely bezhalogenové ohniodolné zkoušené podle 
ČSN EN 60332-1-2, ČSN EN 60332-3-22, ČSN IEC 60331-21-180min, (pro 60 min se z konstrukčních důvodů užívá 
provedení 180 minut, nižší nejsou v ČR vyráběna. Požadavky splňují např. provedení: CXKH-V180 nebo CSKH-
V180. 

V metalických obvodech určených pro přenos analogových a digitálních dat mohou být instalovány pouze 
kabely bezhalogenové se zachováním funkčnosti při požáru zkoušené podle ČSN EN 60332-1-2, ČSN EN 60332-
3-22, ČSN IEC 60331-23-180 min (pro 60 min se z konstrukčních důvodů užívá provedení 180 minut). Požadavky 
splňuje např. provedení: PRAFlaGuard F P90-R. Pro optické trasy platí požadavky ČSN P 73 7505, čl. 6.7.7. 

Podmínkou funkčnosti celé kabelové instalace při požáru (silno i slabo proudu a optospojů) je užití nosných 
konstrukcí, spojek a upevňovacích prvků stanovených pro užití v trasách P60-R. 

Vyhrazenými okruhy jsou v souladu s ČSN P 73 7505 čl. 7.6.10: 

a) měření teploty; 

b) měření koncentrace hořlavého nebo výbušného plynu v ovzduší; 

c) napájení, dálkové ovládání a signalizace vzduchotechniky; 

d) napájení, ovládání a signalizace servopohonů IS (plynovod, vodovod, teplovod); 

e) napájení akustických a optických jednotek zajišťujících sdělení dispečera obsluhám v kolektoru; 

f) kabel přenosu informací procházející kolektorem mezi PŘS a dispečinkem; 

g) napájení nouzových svítidel, pokud tyto nemají vlastní akumulátor – viz. 7.6.5 ČSN P 73 7505 

Pro ostatní obvody (mimo výše uvedené vyhrazené okruhy) je u vodičů a kabelů dostačující splnění požadavků 
na odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2 klasifikované z hlediska třídy reakce na oheň nejméně 
Eca, čemuž odpovídá v provedení např. CYKY, TCEKFY apod. Tato vedení lze ukládat na nosné konstrukce 
splňující shodné požadavky jako vedení, tedy na lávky, rošty a kabelové žebříky běžně užívané v kolektorech. 

5.6 Dorozumívací systémy 

5.6.1 Provozní telefon 

V PŘS, kolektorových a technických chodbách se pro spojení s dispečerem (a obráceně) používají obvody tzv. 
provozního telefonu. Sestávají z telefonní ústředny na příslušném dispečinku, k níž jsou připojeny linky vedoucí 
do různých částí kolektorů – dle konkrétní situace. Rozvody jsou provedeny metalickými sdělovacími kabely 
(většinou je použit typ TCEKFY 2P 1,0D) přes krabicové rozvodky do nezáměnných zásuvek pro MN (malé napětí 
– dle ČSN 35 4517; mají ploché kontakty 10 A/48 v různých kombinacích ozn. písmeny dle počtu a uspořádání). 
Doporučuje se sjednotit na 2P provedení – ozn. „K“; zásuvky v plastovém provedení s krycím víčkem, barevně 
odlišené do zásuvek 1f. 

Navržena je vestavná zásuvka, typ VZ 48 – 2p, 10 A/48 V; prov. „K“, barva fialová; výrobce SEZ Dolný Kubín. 
V kombinaci s plastovou krabicí pro zásuvku na omítku, šedá; obj. č. 10714; výrobce Mennekes – shodná pro 1f 
zásuvky pro 230 AC, a lamelovou vývodkou lze dosáhnout krytí min. IP44  (až IP54). 

Zásuvky pro provozní telefon jsou umísťovány v PŘS, u vstupů / výstupů z kolektoru, únikových poklopů, na 
rozhraních požárních úseků, atp. Do těchto zásuvek se připojují mikrotelefony – sluchátka opatřená šňůrou 
s odpovídající vidlicí (nosí je s sebou pracovníci provozu, ev. jsou přidělovány proškoleným pracovníkům 
dodavatelských firem). 

Pro 2P zásuvky prov. „K“ se používají vidlice s plochými kontakty typu 5538N-C01705 x (výr. ABB Elektro Praga 
Jablonec n. Nisou). 

Rozvody provozního telefonu nelze používat v jiném než normálním prostředí, proto se při NPS odpojují – 
provedeno přes relé, oba póly vedení jsou připojeny přes přepínací kontakty relé (proj. ozn. KPT), při NPS relé 
odpadá (stav „0“) a přes „rozpínací“ část kontaktu propojí vedení na sběrnici PE – uzemní jej! Zásuvky PT v PŘS 
(kde nehrozí nebezpečí výbuchu) není třeba odpojovat. 
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5.6.2 Akustická signalizace 

Pro výstrahu a možnost navázání spojení s pracovníky nacházejícími se v prostorách kolektorů, technických 
chodeb, atd. je do nich instalována akustická signalizace. Slouží, dle druhu smluveného signálu, k vyslání výzvy 
ke spojení s dispečerem pomocí provozního telefonu (za normálních podmínek, kdy je provozní telefon funkční) 
nebo při nastalém nebezpečí k okamžitému opuštění těchto prostor. Tato signalizace musí být funkční i za NPS 
(např. výskyt plynu – nebezpečí výbuchu, požáru, zaplavení), proto kabely, přístroje a jejich umístění vč. 
provedení instalace musí odpovídat tomuto prostředí – viz bod 5.4.2. Upřednostňováno je (pokud je to možné) 
plastové provedení – mající lepší odolnost proti vlhku. Požadovaná intenzita zvuku je 65 dBA, v kolektorech je 
doporučená a zkoušená intenzita 70 dBA. 

Používají se elektrické nevýbušné houkačky (např. typu 4 FE 601 05 s příslušenstvím; výr. Tesla Stropkov) a 
krabicové rozvodky (např. svorkovnicové skříně polyesterové; IP66; EEx; dodavatel Ex-Technik, výrobce STAHL). 
V rozvodnách se instaluje piezo houkačka na panel dveří Ro. 

5.6.3 Optická signalizace 

Pro případ, že by hluk způsobený provozem (např. jízda důlního vlaku) mohl mít vyšší zvukovou hladinu, než 
úroveň akustického signálu (dle 5.6.2), doplňuje se akustická signalizace o signalizaci optickou. Ta v optickém 
projevu paralelně kopíruje přesnou podobu cyklů vyslaného akustického signálu. V reálu se užívá elektrických 
zábleskových zdrojů v nevýbušném provedení odpovídajícím stanoveným vnějším vlivům (viz 5.4.2). Koncepčně 
se dává přednost prvkům osazeným maloodběrovými zdroji v plastovém provedení, vzhledem k jejich lepší 
odolnosti proti účinkům vlhkosti. Rozmístění a četnost osazení zábleskových zdrojů musí splňovat požadavky, 
aby v celé trase, zejména pak v nepřehledných místech (ohyby trasy, průchody přes technické komory a v 
místech křížení) byla zajištěna jejich dobrá viditelnost ze všech směrů pohledu strojvůdce projíždějící vlakové 
soupravy. 

5.7 Uzemnění a pospojování 

Viz čl. 5.4.7.1 a 5.4.7.2. 

5.8 Pokyny pro provádění doplňkového pospojování 

Pokyny pro provádění doplňkového pospojování obsahují konkrétní aktuální podmínky a požadavky pro řešení 
této problematiky od záměru až po realizaci vč. stanovených postupů i praktických příkladů. Pokyny, v rozsahu 
14 stran A4, tvoří nedílnou součást dokumentu „Technické standardy KP, a.s.“ formou Přílohy č.6. 9.10.2019 

5.9 Jednotné značení zařízení elektro a MaR v kolektorech 

Níže uvedený text platí pro situování v provozu (včetně dokumentací). Pro označování kabelů, zařízení, přístrojů 
a instalačních krabic (dále jen „PST“), funkcí měření, poruch a povelů je užito dle zvyklostí KP, a.s. zkratek 
systémově tvořených určeným pořadím znaků tj. čísel a písmen: 

- pro označování příslušenství instalovaného v kolektoru platí odstavce 5.9.1 „Značení příslušenství“; 

- pro označování funkcí měření, signálů, poruch a povelů platí 5.9.2 „Značení funkcí“. 

5.9.1 Značení příslušenství 

Prvý znak je číslo požárního úseku (PÚ) 

Další znaky určují účel a druh PST 

Koncové znaky tvoří jeho pořadové (jedno či dvoumístné) číslo 

5.9.1.1 Značení kabelů 

xWXyzz 

kde x číslo PÚ (u kabelů WC mezi RM (NF) a RO a u kabelů WT rozlišuje uložení v kolektoru od 
uložení v PŘS) 

WX účel kabelu WC – signalizace a ovládání 
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WS – signalizace a ovládání (silová část) 
WL – silový 
WT – provozní telefon 

y číslo zařízení pro kabely WC: 0 – komunikace ŘS SAIA 
1 – měření koncentrace plynu 
2 – měření teploty 
3 – signalizace výšky hladiny vody 
4 – signalizace otevření poklopů a dveří 
5 – kabely mezi rozvaděči RM (NF) a RO 

pro kabely WS: 1 – osvětlení 
4 – vzduchotechnika 

pro kabely WL: 1 – osvětlení 
2 – 1f zásuvky 
3 – 3f zásuvky 
4 – vzduchotechnika 
5 – čerpadla 
6 – servopohony 
7 – kabelová televize 
8 – houkačky 

pro kabely WT: 0 – přívod do RM 
1 – zásuvka v PŘS 
2 – zásuvky v kolektoru 

zz pořadové číslo 

5.9.1.2 Značení přístrojů a zařízení v kolektoru 

xBsy čidlo pro měření koncentrace plynu 

xBty čidlo pro měření teploty 

xBly sonda signalizace výšky hladiny vody 

xSky čidlo otevření poklopu 

xSdy čidlo otevření dveří 

xSB1.y tlačítka pro ovládání osvětlení 

xSB4.y tlačítka pro ovládání ventilátoru 

xM4.y ventilátor 

xXC2.y 1f zásuvka 

xXC3.y 3f zásuvka 

xHAy houkačka 

kde x – číslo PÚ 

y – pořadové číslo 

5.9.1.3 Značení instalačních krabic v kolektoru 

xKBty krabice pro čidla měření teploty 

xKBly krabice pro sondy signalizace výšky hladiny vody 

xKspy krabice pro čidla otevření pokopů a dveří 

xKsky krabice pro čidlo otevření poklopu 

xKsdy krabice pro čidlo otevření dveří 

xKSB1.y krabice pro ovládání osvětlení 

xKSB4.y krabice pro ovládání ventilátoru 

xKM4.y krabice pro ventilátor 

xKXC2.y krabice pro 1f zásuvku 

xKXC3.y krabice pro 3f zásuvku 
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kde x – číslo PÚ 

y – pořadové číslo 

5.9.2 Značení funkcí 

Pol. Ozn. signálu Název signálu Poznámka 

Měření 

+2.S napájení 24 VDC 

+2.SP napájení 24 VDC pro plynová čidla 

+2.ST napájení 24 VDC pro teplotní čidla 

1 
f1a/xxx koncentrace plynu - začátek proudové smyčky měření analogové měření koncentrace 

plynu v kolektoru f1b/xxx koncentrace plynu - konec proudové smyčky měření 

2 
f2a/xxx teplota - začátek proudové smyčky měření (-) analogové měření teploty v 

kolektoru f2b/xxx teplota - konec proudové smyčky měření (+) 

3 
f3a/xxx hladina - začátek proudové smyčky měření (-) analogové měření výšky hladiny 

(v jímce) f3b/xxx hladina - konec proudové smyčky měření (+) 

4 
f5a/xxx 

vlhkost vzduchu venku - začátek proudové smyčky 
měření (-) analogové měření vlhkosti 

venkovního vzduchu 
f5b/xxx 

vlhkost vzduchu venku - konec proudové smyčky 
měření (+) 

5 
f6a/xxx vlhkost vzduchu - začátek proudové smyčky měření (-) analogové měření vlhkosti 

vzduchu f6b/xxx vlhkost vzduchu - konec proudové smyčky měření (+) 

6 
f7a/xxx proudění vzdušin - začátek proudové smyčky měření (-) analogové měření proudění 

vzdušin - větrání kolektoru f7b/xxx proudění vzdušin - konec proudové smyčky měření (+) 

7 
f8a/xxx průtok - začátek proudové smyčky měření (-) analogové měření průtoku - 

např. prosáklé vody f8b/xxx průtok - konec proudové smyčky měření (+) 

8 
f9a/xxx atmosférický tlak - začátek proudové smyčky měření (-) analogové měření 

atmosférického tlaku f9b/xxx atmosférický tlak - konec proudové smyčky měření (+) 

Signály 

F společný signálový vodič (+24 VDC) 

9 f10/xxx průtok - impulsy 
(vodovody, čerpání průsakových 
vod do Vltavy, atd.) 

f11/xxx měření elektrické energie - impulsní výstup A1 (kWh) 

 
f12/xxx 

měření elektrické energie - impulsní výstup A2 (1/4 
hod.)  

 
f13/xxx 

měření elektrické energie - impulsní výstup A3 (kVArh-
ind.)  

 
f14/xxx 

měření elektrické energie - impulsní výstup A4 (kVArh-
kap.)  

f21/xxx okruh 1f zásuvek 230 V zapnut  

f22/xxx okruh 3f zásuvek 400 V zapnut  

 
f30/xxx 

signalizace hladiny - referenční elektroda (společná 
funkce)  

f31/xxx signalizace hladiny - 1. MAX (1. elektroda) 

f32/xxx signalizace hladiny - 2. MAX (2. elektroda) 

 
f34/xxx 

signalizace hladiny - havarijní hladina vody v jímce, v 
PŘS  

f40/xxx snímání polohy (dveře, poklop, poloha výtahu) - 
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společná funkce (-) 

 
f41/xxx 

snímání polohy (dveře, poklop, poloha výtahu) - 
společná funkce (+)  

 
f42/xxx 

snímání polohy - únikový poklop otevřen 
poloha výtahu - dole, parkovací, nahoře; obsazení 
kabiny - f115 ? 

 

 
f43/xxx snímání polohy - vstupní dveře do kolektoru otevřeny 

/xxx - identifikační číslo snímače 
polohy dveří 

 
f44/xxx 

snímání polohy - vstupní dveře do rozvodny (PŘS) 
otevřeny 

/xxx - identifikační číslo snímače 
polohy dveří 

 
f49/xx pohyb - alarm 

/xxx - identifikační číslo snímače 
pohybu 

 
f52/xxx ventilátor zapnut (chod) 

/xxx - identifikační číslo 
ventilátoru 

 
f53/xxx 

ventilátor - přepnuto na ruční ovládání (event. Ručně 
VYP.) 

/xxx - identifikační číslo 
ventilátoru 

 
f54/xxx ventilátor - porucha 

/xxx - identifikační číslo 
ventilátoru 

 
f56/xxx ventilátory - vypnutí tlačítkem 

/xxx - vypnutí před vstupem do 
strojovny VZT 

 
f61/xxx servopohon (elektroventil) - zavřen 

/xxx - identifikační číslo 
servopohonu (elektroventilu) 

 
f62/xxx servopohon (elektroventil) - otevřen 

/xxx - identifikační číslo 
servopohonu (elektroventilu) 

 
f63/xxx 

servopohon (elektroventil) - odblokován 
(možnost ovládání tlačítky z kolektoru - blokování 
ručního ovládání servopohonu) 

/xxx - identifikační číslo 
servopohonu (elektroventilu) 

f71/xxx požární klapka - zavřena /xxx - identifikační číslo klapky 

f72/xxx klapka - otevřena 

f73/xxx klapka - ruční ovládání 

f82/xxx čerpadlo - chod (zapnuto) /xxx - identifikační číslo čerpadla 

f83/xxx čerpadlo - ruční ovládání (event. Ručně VYP.) 

 
f90/RO, RH, 
RK .. 

režim NPS zapnut (vypínaná přípojnice v silnoproudém 
rozvaděči vypnuta)  

f90/RM režim NPS zapnut (rozvaděč MaR) 

f91/xxx osvětlení zapnuto /xxx - identifikační číslo úseku 

f92/xxx houkačky zapnuty /xxx - identifikační číslo úseku 

 
f93/xxx 

hlavní přívod (do "silnoproudého" rozvaděče, RO, RH, 
RK, ...) - VYP. 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
f96/xxx 

hlavní přívod (do "silnoproudého" rozvaděče, RO, RH, 
RK, ...) - ZAP.  

 
f96/RO, RH, 
RK  

porucha vývodu pro výtah 
 

f115 obsazení kabiny výtahu 

f201/D ztráta napětí na přívodu z dieselagregátu 

f202/D dieselagregát ZAP. 

f203/D dieselagregát VYP. 

 
Označení 
poruchy 

Název poruchy Poznámka 

h14/xxx ztráta napětí 400 VAC (v "silnoproudém" rozvaděči, RO, 
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RH, RK, ...)  

h15/xxx ztráta napětí v RM (230 VAC)  

 
h54/xxx porucha ventilátoru (jištění) 

/xxx - identifikační číslo 
ventilátoru 

 
h55/xxx 

porucha řemenu ventilátoru (přetržený nebo spadlý 
řemen; odlehčení motoru) 

/xxx - identifikační číslo 
ventilátoru 

h64/xxx porucha servopohonu (elektroventilu, klapky) /xxx - identifikační číslo pohonu 

h84/xxx porucha čerpadla (výpadek jističe, motorové ochrany) /xxx - identifikační číslo čerpadla 

h92/xxx porucha houkaček (výpadek jističe) /xxx - identifikační číslo úseku 

 
h94/RM 

ztráta 230 VAC pro SAIA - výpadek jističe v rozvaděči 
MaR 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h95/xxx 

ztráta 24 VDC - výpadek jističe v rozvaděči MaR 
(ztráta napětí na přívodu do "silnoproudého" rozvaděče 
RO, RH, RK, …) 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h96/xxx 

ztráta 230 VAC pro KTV - výpadek jističe 
(ztráta napětí v poli yyy "silnoproudého" rozvaděče RO, 
RH, RK, …) 

/xxx - identifikační číslo úseku 

 
h98/xxx 

porucha na vypínané přípojnici (v "silnoproudém" 
rozvaděči, RO, RH, RK, ...) - výpadek jističe ? 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h99/xxx ztráta napětí 24 VDC - provoz na záložní zdroj (baterii) 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h100/xxx pokles napětí na záložním zdroji (baterii) pod 22,2 VDC 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h101/xxx odpojení baterie 24 VDC při poklesu napětí 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h141/xxx 

výpadek jističe (v "silnoproudém" rozvaděči, RO, RH, 
RK, ...) 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h142/xxx výpadek přístrojové pojistky - porucha jistící destičky 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 

h931/xxx 
h93.1/RO, 
RH, RK 

působení přepěťové ochrany  - (1. stupeň) 
(v "silnoproudém" rozvaděči, RO, RH, RK, ...) 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h932/xxx 

působení přepěťové ochrany  - (2. stupeň) 
(v rozvaděči RM, NF, ...) 

/xxx - identifikační číslo 
rozvaděče 

 
h941/230 

výpadek přístrojové pojistky 230 VAC (v rozvaděči NFxx, 
...)  

 
h941/24 

výpadek přístrojové pojistky 24 VDC (v rozvaděči NFxx, 
...)  

 
Označení 
povelu 

Název povelu Poznámka 

P společný vodič (-24 VDC) 

 
P51/xxx ventilátor (dálkově) vypnout 

/xxx - identifikační číslo 
ventilátoru 

 
P52/xxx ventilátor (dálkově) zapnout 

/xxx - identifikační číslo 
ventilátoru 

 
P61/xxx servopohon (elektroventil) - zavřít 

/xxx - identifikační číslo 
servopohonu (elektroventilu) 

 
P62/xxx servopohon (elektroventil) - otevřít 

/xxx - identifikační číslo 
servopohonu (elektroventilu) 
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P63/xxx 

servopohon (elektroventil) - (od)blokovat ruční 
ovládání 
(možnost ovládání tlačítky z kolektoru - blokování 
ručního ovládání servopohonu) 

/xxx - identifikační číslo 
servopohonu (elektroventilu) 

 P71/xxx VZT klapka zavřít /xxx - identifikační číslo klapky 

 P72/xxx VZT klapka zavřít /xxx - identifikační číslo klapky 

P82/xxx čerpadlo zapnout - vypnout /xxx - identifikační číslo čerpadla 

P90/xx režim NPS zapnout (vypínanou přípojnici odpojit) 

P91/xxx osvětlení (dálkově) vypnout /xxx - identifikační číslo úseku 

P92/xxx houkačky (dálkově) zapnout /xxx - identifikační číslo úseku 

P93/xxx provozní telefon odpojit 

P94/xxx provozní telefon připojit 

P96/xxx dveře v požární přepážce – elektromagnet zavřít 
/xxx - identifikační číslo požární 
klapky 

P991/xx hlavní přívod vypnout 

POZNÁMKA: Značení příslušenství a funkcí podtlakové kanalizace instalované pro potřeby souboru KCI-A a 

kolektoru Příkopy, jejíž řídicí systém byl inovován v 10/2017, jsou předmětem a obsahem dokumentu pro 

provozování podtlakové stanice VAKAN. Dokumentace je uložena na oblasti Centrum a u oddělení MaR a 

Centrální pohotovostní služby. 

6 UKLÁDÁNÍ VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Tato kapitola obsahuje postupy přípravy a pokyny jak pro zpracování profesní dokumentace, tak pro realizaci 
ukládání VTV do kolektoru, kolektorových podchodů a nadchodů na území Hl. m. Prahy. V dalším textu je pro 
kolektor, kolektorový podchod a nadchod jednotně užíván termín „kolektor“. 

Pro ukládání každého VTV umísťovaného do kolektoru musí být vypracována profesním projektantem 
dokumentace v podrobnostech prováděcího projektu umožňující zhotovení stavby, opravy či obnovy VTV. 
Profesní projektant dle zadání objednatele navrhuje druh i provedení VTV a zodpovídá za splnění požadavků a 
technických parametrů pro jeho bezpečné osazení a provozování v podmínkách kolektoru. Profesní projekt 
specifikuje veškeré podrobnosti potřebné pro zdárnou bezchybnou dodávku a montáž nejen vlastního VTV, ale 
stanovuje i druhy vlastnosti a technické údaje podpůrných, upevňovacích a zajišťovacích konstrukcí, prvků, či 
příchytek potřebných pro stabilizaci VTV ve stanovené poloze a pozici na připravených OCK tvořících výstroj 
kolektoru pro trasu stanovenou v technologickém profilu. Pro naplnění těchto potřeb musí profesní projektant 
před zpracováním projektu realizovat pochůzku kolektorem, při které si potřebné údaje doplní tak, aby profesní 
dokumentace ve výpisu materiálu obsahovala provedení v konkrétních technických položkách. Další doplňující 
nároky nebo podrobnosti, které je třeba uvést do rozpočtu akce, jsou obsaženy v zatahovacím plánu (ZAPL) / 
kladečském plánu (KLAPL), který je součástí náležitostí dokumentace, kterou předkládá klient na KP, a.s. při 
podání žádosti o uložení VTV do kolektoru. 

6.1 Ochrana proti účinkům bludných proudů 

V místech výskytu bludných proudů musí být před jejich účinky provedena opatření podle ČSN 03 8370, ČSN 03 
8371, ČSN EN 15280 a ČSN 03 8374. V místech, kde se bludné proudy sice nevyskytují, ale není vyloučen jejich 
pozdější výskyt, musí být ochranná konstrukce i ohrožená vedení ochráněny proti jejich účinkům již při realizaci 
ST, případně musí být provedena taková opatření, která dodatečné zřízení ochrany umožní. 

Před účinky bludných proudů (dále jen BP) je třeba ochránit jak ochrannou konstrukci kolektoru (tj. stavební 
provedeni pláště kolektoru), obsahující technologicky profil, tak výstroj a IS v něm uložené. Doporučené řešení 
ochrany pláště (tubusu) kolektoru uvedené v 2.2.2 vychází z koncepce níže uvedené v bodu b)1) - strojené 
přerušení vodivých cest potencionálního průtoku BP liniovou stavbou s vyvedením lokálních bodů umožňujících 
příležitostnou kontrolu měření průtoku. 
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Ochranu IS a výstroje před účinky BP řeší tato kapitola 6.1. Navrhovaná ochrana musí současně splňovat 
podmínky stanovené pro ochranu před úrazy elektrickým proudem. 

Cílem ochrany proti účinkům BP je zamezit některým z níže uvedených způsobů škodám vznikajícím jejich 
průtokem: 

a) použitím nevodivých materiálů (týká se plášťů kabelů a ochranných trubek optických tras); 

b) u vodivých materiálů spolehlivým zajištěním: 

1) přerušení vodivých cest potencionálního průtoku BP liniovou stavbou pro ochranu vodivě 
spojeného potrubí vč. způsobu jeho uložení; 

2) zřízením kontrolovatelné cesty potencionálního průtoku BP liniovou stavbou pro ochranu výstroje 
a příslušenství kabelových tras. 

6.1.1 Ochrana veškerých kabelů a ochranných trubek optických tras uložených v kolektoru 

Ochrana je vyřešena stanoveným použitím konkrétních plášťů z nevodivých materiálů. Ty splňují současně i 
požární bezpečnost IS odvozenou dle jejich využití z požadavků ČSN P 73 7505 a z nároků protokolu o určení 
vnějších vlivů. 

6.1.2 Ochrana potrubí zhotovených z vodivých materiálů 

Ochrana vlastního potrubí uloženého v kolektoru musí být řešena v souladu s výše zmíněným bodem „6.1 a)“ 
jeho důsledným oddělením od potrubí uloženého vně kolektoru (zpravidla ve výkopu). Provádí se izolačním 
prvkem (výrobkem), který prokazatelně celoplošně splní požadovanou funkci vložením do všech vstupů a 
výstupů potrubí. Na spojení musí být zajištěna i antikorozní a nevodivá ochrana spojovacího materiálu užitého 
ke spojení potrubí s izolačním prvkem vně kolektoru. 

Uvnitř kolektoru musí být potrubí (sestavené z dílů vodivého materiálu, souvisle vykazující elektrickou vodivost 
pro ochranu před úrazem elektrickým proudem) v celé délce uloženo pevně, izolovaně od nosné konstrukce, 
tvořící výstroj kolektoru. Izolované uložení se zajišťuje ve všech úchytných bodech vložením pásu z izolačního 
materiálu po celém obvodu potrubí mezi potrubí a upevňovací prvek (objímku pevného uchycení). Potrubí se v 
pravidelném kroku ve vzdálenosti po 50 m připojuje na přípojnici ochranného pospojování. Je-li v kolektoru 
uloženo více potrubí z vodivého materiálu, provede se v tomto kroku i jejich vzájemné propojení. Povinnost 
připojit vodivé potrubí na přípojnici ochranného pospojování platí i v případě, že je potrubí opatřeno 
protikorozní, elektricky nevodivou či tepelnou izolací. 

Výstroj kolektoru provedená z vodivého materiálu musí být elektricky vodivě propojená pro zajištění ochrany 
před úrazem elektrickým proudem uvedením na stejný potenciál. Proti účinkům BP se ochrání dle výše 
zmíněného bodu „6.1 b)“ tj. připojením na přípojnici ochranného pospojování. 

6.2 Protikorozní ochrana potrubí 

Potrubí ukládaná do kolektoru musí odolávat korozi. Mohou být vyrobená z materiálů nepodléhajících korozi 
nebo z materiálů podléhajících vlivům koroze, ale s výrobně (dílensky) zhotovenou kvalitní povrchovou úpravou 
vykazující dlouhodobou životnost. 

Pokud je protikorozní ochrana součástí výrobku, musí být k dispozici údaje výrobce o jejích vlastnostech a 
předpokládané době životnosti. Pokud bude ochrana finálního výrobku (potrubí z materiálu podléhajícího 
vlivům koroze) prováděna na jeho povrch dodatečně před uložením do kolektoru, požadují KP, a.s. jí provést 
technologií pokovení na očištěný povrch v konkrétních krocích technologického postupu viz 4.1.3 nebo jinou ve 
srovnatelné kvalitě. 

Pokud při dopravě, montáži či vlivem jakýchkoliv jiných nestandardních okolností dojde k poškození 
zhotoveného protikorozního ošetření povrchu potrubí, musí být takové místo očištěno a ošetřeno ihned, tj. 
neprodleně po vzniku poškození. Oprava se provádí antikorozní ochranou (nátěrem či nástřikem) – 
dvousložkovými nátěry tloušťky min. 240 µm technologií, jaká je pro zvolený ochranný prostředek stanovena 
výrobcem. Užitý prostředek pro zhotovení dodatečné místní opravy poškozeného místa musí být zvolen tak, 
aby výrobcem stanovený technologický postup aplikace konkrétního výrobku mohl být v prostředí a 
podmínkách kolektoru dodržen a bezpečně realizován. 
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6.3 Materiálové nároky 

6.3.1 Potrubí 

Potrubí ukládaná do kolektoru musí být vyrobena z materiálů, které zajistí bezpečnou dopravu určené kapaliny 
či plynu v konkrétních parametrech v souladu se zněním platné ČSN P 73 7505 a požadavky průkazně 
stanovenými majitelem či provozovatelem konkrétní IS. Při volbě materiálů je třeba sledovat i ustanovení ČSN 
řady 73 08xx a aktuálních hygienických předpisů. Z hlediska obecných nároků na materiál potrubí, které je 
možno ukládat do kolektoru platí, že musí být tvarově stálé, mechanicky a technicky způsobilé dopravy, 
montáže a provozu v podmínkách konkrétního kolektoru včetně s ním kompatibilních manipulačních a 
regulačních armatur, nesmí umožnit šíření a rozvoj požáru, musí odolávat účinkům koroze a pro konkrétní 
stavbu vždy s ověřením splnění požadavků protokolu o určení vnějších vlivů. Ukončená montáž zvoleného typu 
potrubí musí v celistvosti trasy vykazovat buď jeho elektrickou vodivost, nebo úplnou izolační schopnost 
povrchu pro trvalou a jednoznačnou volbu ochrany proti úrazu elektrickým proudem a zajištění ochrany proti 
poškození bludnými proudy. 

6.3.2 Kabely 

Veškeré kabely ukládané do kolektoru (tj. silové NN, VN, 110kV, ovládací, signální, metalické i optické určené k 
přenosu všech druhů informačních technologií vč. jejich ochranných trubek) bez ohledu na to, zda slouží jako 
„VTV“ či „PST“, musí z hlediska materiálových nároků splňovat bez výjimky požadavky stanovené v ČSN P 73 
7505. Základními požadavky mimo výpočtových elektrických parametrů jsou vlastnosti požární bezpečnosti 
(odolnost nebo schopnost) a ochrana proti účinkům bludných proudů. Minimálně nutný požadavek pro uložení 
do kolektoru je „odolnost proti šíření plamene“, případně „zvýšená odolnost proti šíření plamene“. „Vyhrazené 
okruhy“ musí vykazovat „schopnost provozu při požáru“, přičemž materiál povrchů všech vedení nesmí 
umožnit průtok bludných proudů. Žíly kabelů „příslušenství kolektoru“ smí být pouze měděné. Pokud některé 
prvky kabelového příslušenství (např. spojky, odbočnice, stojany a kryty kabelových rezerv u optických tras 
apod.) nesplňují výše stanovené požadavky požárních vlastností kabelových vedení, musí být dodatečně 
ošetřeny protipožárním opatřením (nátěr či nástřik retardérem, který při vzniku požáru na nich vytvoří 
ochrannou vrstvu odpovídající třídě reakce na oheň A1). 

6.4 Zatahovací a kladečské plány 

6.4.1 Všeobecně platné informace 

Stavba kolektoru je s ohledem na optimální využití vynaložených investičních prostředků vždy navrhována s 
prostorovými rezervami pro pokládku konkrétních IS na desítky let dopředu dle podkladů sledujících rozvoj 
v dotčeném veřejném prostoru. Dokumentace stavby kolektoru minimalizuje nežádoucí vzájemná křižování 
budoucích ukládaných IS a vytváří podmínky pro optimální uložení všech plánovaných druhů IS při maximálním 
využití stanoveného technologického profilu s možnostmi jeho postupného obsazování až do jeho úplného 
zaplnění IS. Inženýrské sítě uložené (do kolaudace díla) v rámci budovaného kolektoru mají parametry pro 
ukládání (splňující povinnosti stanovené těmito Standardy) zapracované ve schválené dokumentaci DPS. 
Zatahovací či kladečské plány určené pro provozní archivaci jsou pak k dispozici v DSPS předané stavby. 

Takové ukládání IS označuje provozovatel pojmem  „první pokládka“. 

Ukládání IS do zkolaudovaného kolektoru označuje pojmem „následná pokládka“. 

Pro následnou pokládku musí být dodržovány veškeré níže uvedené požadavky. Osobám nemajícím znalosti a 
praxi v ukládání IS do sdružených tras se může (zdánlivě volný) technologický profil kolektoru jevit jako prostor 
umožňující uložení IS dle vlastní úvahy a fantazie. To provozovatel neumožňuje a stanovuje proto povinnost 
zhotoviteli pokládky před každou následnou pokládkou vypracovat a předem předložit ke schválení „Zatahovací 
plán“ (dále jen ZAPL), nebo „Kladečský plán“ (dále jen KLAPL). 

Dokumenty (ZAPL / KLAPL) řeší vždy pokládku konkrétní jednotlivé IS či souboru IS v časovém sledu s průběžně 
stanovenými termíny do konkrétního kolektoru či jeho části. Musí přesně, jasně a bez možnosti různého 
výkladu navrhovaného řešení jednoznačně určovat kam, případně a jak má být v konkrétní poloze a pozici IS 
uložena v průběhu celé trasy technologického profilu. Jedná se tedy o nadstandardní dokument technicky 
zpracovaný v úrovni prováděcí či jednostupňové dokumentace, avšak obsahující veškeré podrobnosti a detaily 
potřebné pro realizaci pokládky a úplné montáže IS do konkrétního sledovaného kolektoru, jeho úseku nebo 
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části. Je to ve skladbě dokumentace poslední realizační stupeň nutný k realizaci akce. Součástí dokumentů 
(ZAPL / KLAPL) jsou v rozsahu DPS zpracovány i návrhy doplňovaných ocelových konstrukcí (OCK), místně 
nutných pro uložení konkrétní IS. Pokud je pro zhotovení doplňovaných OCK třeba dílenskou dokumentaci, 
zapracovává jí pro svou potřebu zhotovitel dotčené doplňované OCK. 

6.4.2 Výchozí podklady a postup zhotovení dokumentu (ZAPL / KLAPL) 

1) Zhotovitel pro vypracování dokumentu ZAPL / KLAPL (dále jen dokumentu) na pokládku VTV vyžádá 
podklady z archivu KP, a.s., respektive z oblasti, do které dotčený kolektor provozně patří. K dispozici jsou 
zpravidla situace, příčné a podélné řezy ochranné konstrukce kolektorových tras, komor a šachet, 
případně charakteristické řezy uložené výstroje a IS instalovaných v prvé pokládce. 

2) Zhotovitel požádá o místní šetření, které provede za účasti technika oblasti KP, a.s. Při pochůzce s ním na 
místě dohodne trasování (tj. stanovení poloh a pozic plánované pokládky) a pokud to je pro zpracování 
třeba, se souhlasem KP, a.s. (a na základě poučení provozovatele), pořídí nezbytnou fotodokumentaci. Na 
přiložených aktuálních fotografických záběrech dokumentuje obrazem (fotografiemi) stávající místní 
pohledovou relaci, zobrazující dotčený prostor a místní provedení nosných OCK v konkrétním místě 
budoucího uložení IS ve stanovené poloze a pozici. V čistopisu dokumentu do těchto fotografií barevně 
implantuje průběh navrhované IS. 

3) V rámci pochůzky provede rovněž identifikaci a doměření prostoru stávajících OCK, ověření možností 
osazení doplňovaných OCK, zákresy míst a IS, které s pokládkou souvisí, ale pro zhotovení bezchybného 
dokumentu nejsou v potřebných podrobnostech obsaženy v převzatých podkladech. 

4) Ze získaných podkladů vypracuje v souladu s požadavky Standardů konečnou verzi dokumentu. 
Předmětem (obsahem) dokumentu není stanovení propojovaných míst, způsob zapojení / propojení 
ukládané IS, dimenzování ukládaného vedení ani stanovení jeho technických a požárních vlastností. Tyto 
údaje přebírá zhotovitel dokumentu z projektu, který konkrétní IS technicky charakterizuje a 
parametrizuje. Dokument respektuje ČSN 73 P 7505, základní Provozní řád společnosti KP, a.s., Technické 
podmínky pro provozování konkrétního kolektoru (TPPPK) a zavedené provozní zvyklosti provozovatele 
kolektorů KP, a.s. ČSN P 73 7505 je užívaná pro stavbu, rekonstrukce, provozování a údržbu kolektorů ve 
správě společnosti KP, a.s. na území Hl. m. Prahy. 

5) Dokončený dokument, obsahově zpracovaný dle Standardů, předloží do podatelny KP, a.s., Pešlova 3/341, 
190 00, Praha 9 - Vysočany k definitivnímu odsouhlasení. 

6) Kladně projednaný odsouhlasený dokument předá fyzické či právnické osobě, která bude pokládku 
realizovat, aby mohla zahájit jednání o způsobu a termínu realizace s vedením provozní oblasti, do které 
kolektor spadá. Bez kladného písemného stanoviska vedení KP, a.s. nemůže být pokládka realizovaná. 

6.5 Všeobecné podmínky pro ukládání VTV do sdružených tras 

V dalším textu uvádíme závazné podmínky, informace a doporučení, kterými se řídí v souladu s ČSN P 73 7505, 
„Provozním, řádem“ a „Technickými podmínkami pro provozování konkrétního kolektorů“ ukládání kabelových 
i trubních vedení technického vybavení do kolektorů dle vypracovaného dokumentu ZAPL / KLAPL (dále jen 
dokumentu) takto: 

1) Jako prvé je třeba podrobně se seznámit s obsahem dokumentu sledované akce. V případě nejasností, či 
pochybností, kontaktovat neprodleně projektanta dokumentu; 

2) Zhotovitel pokládky musí navázat smluvní vztahy s provozovatelem kolektoru společností KP, a.s., 
respektive s vedoucím oblasti, která kolektor spravuje. Výpis oblastí s kontaktními údaji je uveden 
v příloze 1; 

3) Zhotovitel musí nechat proškolit pracovníkem BOZP a PO KP, a.s. (tel. 603 498 606) jmenovitě a průkazně 
všechny pracovníky zhotovitelů, určených k provádění samostatných činnosti a prací v kolektoru (pokud 
tak chtějí činit bez trvalého placeného doprovodu pracovníky KP, a.s.). Samostatně mohou pracovat v 
kolektoru pouze konkrétní osoby, jmenovitě uvedené v seznamu proškolených; 

4) Před pokládkou realizovat pochůzku (místní šetření) kolektorem za účasti projektanta dokumentu a 
technika oblasti KP, a.s. dotčeného kolektoru. Jejím cílem je na místě odstranit pochybnosti o budoucím 
uložení v kritických místech, která se zhotoviteli nejeví jasná pro provedení bezchybné pokládky. 
V dokumentu v některých případech není reálné jasně ve všech rovinách vyjádřit návrh přechodů bez 
kolize tak, aby nebyl možný dvojí výklad. Při pochůzce se na takových místech vhodně vyznačí přímo 
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pozice průběhu stanovené pokládky v jednotlivých polohách a pozicích na nosnou konstrukci tak, aby se 
vyloučily pochybnosti; 

5) Rozmístění VTV i vedení PST v kolektoru se řídí projektem celkového využití jednotlivých poloh či pozic 
stanovených v souladu s celkovou koncepcí na požadovanou obsaditelnost konkrétní kolektorové trasy. 
Nezúčastněnému a tím i neznalému pozorovateli se pak mohou jevit (ve zdánlivě volném prostoru dosud 
neobsazeného kolektoru) jako zbytečné nároky na konkrétní (případně i obtížná) řešení vyžadovaná v 
dokumentu. Zde je třeba si uvědomit, že dílo je stavěno na životnost a tím i postupnou obsaditelnost VTV 
v horizontu desítek roků; 

6) Nekoordinované uložení vedení (v kolizi s výše zmíněnými podmínkami a požadavky dokumentu) by 
mohlo mít fatální důsledky zablokováním průběhu v jednom místě koridoru na využití ostatní délky trasy 
kolektoru, která by se tak stala nevyužitelná; 

7) Pokládku či demontáž nutno provést v souladu s dokumentem tak, aby její realizací nebyly dotčeny 
prostory, polohy a pozice určené v dokumentu pro pokládku jiných i budoucích vedení; 

8) V krizových místech (což jsou přechody do jiných směrů nebo jiných výškových úrovní uložení) dodržet 
pokládku či rozsah demontáží navržený v dokumentu přes to, že to může být místně i mimořádně obtížné; 

9) Realizovat řešení uvedená v dokumentu i tehdy, kdy se zhotoviteli pokládky jeví, že by pro jeho činnost 
bylo výhodnější sledovat jinou trasu, než jaká je navržena; 

10) Pokud k takové situaci dojde, zamýšlenou změnu realizovat až po schválení změny projektantem 
dokumentu, případně dozorujícím technikem provozovatele kolektoru společnosti KP, a.s; 

11) Všechna ukládaná VTV musí být řádně utěsněna při průchodu protipožárními příčkami, v chráničkách i ve 
vrtech oboustranně, viz 3.1.2; 

12) Dokončená trasa pokládky VTV (potrubí i kabely) musí být pro snadnou orientaci a přehlednost řádně a 
zřetelně označená trvalým značením v souladu s požadavky ČSN 13 0072 a čl. 8.1 ČSN P 73 7505; 

13) Po definitivním ukončení prací v kolektoru je povinností zhotovitele, který pokládku realizoval, odstranit z 
kolektoru veškeré zbytky užívaných a manipulovaných materiálů a předat provozovateli kolektor v čistém 
a nedotčeném stavu v rozsahu, jak ho převzal při předání staveniště před zahájením prací; 

14) Na závěr musí zhotovitel pokládky předat provozovateli kolektoru KP, a.s. platnou dokumentaci 
skutečného uložení nově ukládané nebo obnovované VTV. 

6.5.1 Ukládání kabelových silnoproudých vedení – VTV 

Kabelová silnoproudá vedení VTV (NN, VN a 110kV) je dovoleno v technologickém profilu kolektoru ukládat jen 
v souladu s projektem OCK na polohy a pozice k tomu určené a podle konkrétního ZAPL. Způsob a druh uložení 
(pevně či volně) musí splňovat podmínky ČSN P 73 7505, čl. 6.6.1 až 6.6.7 vč. požadavků navazující PNE 34 
1050. 

Vzájemné vodorovné oddělení kabelových poloh protipožárními deskami, jehož cílem je zvýšit provozní a 
požární bezpečnost uložených vedení, se provádí podle využití a konstrukční sestavy technologického profilu, 
protože kabelové trasy v kolektorech jsou ukládány do poloh vytvořených: 

I. kabelovými lávkami; 

II. stojinami s výložníky, jejichž vodorovná vzdálenost je maximálně 1000mm. 

Ad I. Do kabelových lávek se protipožární desky zpravidla vkládají. To na kabelových lávkách umožňuje 
pouze volné uložení vedení, což je třeba vzít v úvahu již při stanovení konstrukčního řešení OCK podle druhu 
ukládaných VTV. Variantně, pokud je mimořádně třeba uložit vedení pevně, musí být protipožární desky 
situovány nestandardně pod lávku, což umožní instalace přídavných závěsů osazených na svislé části nosných L 
profilů kabelové lávky. Manipulace s deskami je pak obtížnější, protože tuhost závěsů musí zajistit jejich 
neměnný tvar, ze kterého desky samovolně nevypadnou. 

Ad II. Do sestavy tvořené stojinami s výložníky se protipožární desky vkládají na připravené dvojice úchytů z 
páskové oceli (přivařené na spodní hraně profilu každého výložníku v obou podélných směrech) tzv. „pracny“, 
což umožňuje pevné i volné uložení vedení ve vodorovné úrovni profilu výložníku. 

a) Pro vkládání protipožárně dělících desek při provedení výstroje „stojina – výložník“ jsou připraveny 
přivařené dvojice „pracen“, do nichž se desky nařezané v ověřených rozměrech a povrchově ošetřené 
volně vkládají. V místech sklonu trasy, kde nejsou „pracny“ osazeny, je třeba je v rámci realizované 
akce doplnit. Pro přichycení k výložníku jsou na výložnících zpravidla připraveny otvory pro budoucí 
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šroubové spojení. „Pracny“ je třeba naformovat podle skutečného sklonu trasy v daném místě. 
Doporučený materiál je pásková ocel o šířce 50 mm a tloušťce 4 mm. Akční délka jedné „pracny“ pro 
uložení desky je cca 100 mm. Materiálové provedení doplňovaných „pracen“ je nekorodující pásková 
ocel. 

b) Pokud umístění desky ve sklonu vykazuje přirozenou stabilitu, postačuje ji do místa volně vložit. V 
opačném případě je třeba „pracnu“ vybavit otvory pro uchycení protipožárně oddělovací desky 
šroubem s maticí. Materiálové provedení doplňovaných „pracen“ je nekorodující pásková ocel. 

Z hledisek provozní a požární bezpečnosti pro ukládání kabelových vedení obecně platí. 

15) Jednotlivé polohy kabelových vedení se vzájemně neoddělují protipožárními deskami, pokud se jedná o 
souběh poloh vedení: 

a) určených pro přenos dat a informací; 

b) určených pro přenos dat a informací a vedení SDK energetiky. 

16) Jednotlivé polohy kabelových vedení se vzájemně oddělují protipožárními deskami všude tam, kde 
následně může dojít pokládkou dalšího vedení ke kontaktu, který by mohl v případě vzniku poruchového 
jevu na vedení (kritické oteplení poruchou či zkratem) znamenat nebezpečí oteplení pro jiné sousední 
vedení. Výjimku mohou tvořit prostory, kde nová vedení nebudou ohrožena kontaktním souběhem s 
jiným vedením (např. krátké nakloněné roviny úseků při vyústění z kolektorové odbočky do hl. trasy a 
podobně). Sleduje se záměr ČSN 33 2000-5-52:1998 čl. 521.N11.10.4 v návaznosti na ČSN33 2000-4-43. 
Jsou to veškeré rovné trasy v souběhu a převážná část tras v nakloněných rovinách, pokud 

a) jsou naplněny požadavky bodů 17 a 18, nebo 

b) jsou nad sebou uložena či ukládána vedení silnoproudá a sdělovací nebo vedení silová a PST, 

c) požadavky KP, a.s. a ověřené vlastnosti pro tvorbu protipožárních předělů splňují desky typu 
PROMATECT-H o síle 12 mm upravené a uložené v souladu s odrážkami „a)“ a „b)“. Před uložením 
musí být však ošetřeny po všech stranách (tj. plochy i hrany) dvěma druhy ochranných nátěrů. Prvý 
nátěr snižuje nasákavost desek v trvale vlhkém prostředí kolektoru. Zpravidla se toto prvé ošetření 
vyžaduje již v objednávce dodávky desek požadovaných velikostí od obchodního partnera na 
rozměrově upravených formátech. Druhý nátěr slouží jako ochrana proti vzniku a usazování plísní na 
povrchu instalovaných desek. Provádí se ve dvou vrstvách prostředkem SAN 2000 v souladu 
s požadavky na aplikaci a bezpečnostní opatření předepsaná výrobcem protiplísňového prostředku. 
Katalogový list přípravku SAN 2000 je přiložen v příloze 4. Nátěry je třeba provádět mimo kolektor a do 
poloh osazovat desky nátěrem již ošetřené. Pokud vznikne potřeba opravy nátěru na místě, je třeba 
zajistit zakrytí všech předmětů v okolí prováděné opravy tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu 
potřísnění nátěrem, 

d) pro uložení desek do prostorů určených pro jejich vkládání v konkrétních kabelových polohách je třeba 
v celém průběhu trasy tyto předem řádně změřit a podle takto ověřených výsledků desky přesně na 
míru nařezat. Prakticky totiž deska kratšího rozměru má v provozu tendenci vypadnout z určené 
polohy (např. vzniklým průhybem materiálu desky) při jakýchkoliv činnostech realizovaných v jejich 
blízkosti. Pokud desky rozměrově nesplňují tento požadavek, vystavuje se zhotovitel tomu, že 
provozovatel KP, a.s. takové dílo jednak nepřevezme, ale hlavně nedá souhlas k jeho uvedení do 
trvalého provozu. Zhotovitel je pak nucen (k docílení zahájení provozu) urychleně vyměnit veškeré 
desky mající špatný rozměr. Za špatný je provozovatelem pokládán každý rozměr (hlavně v podélném 
směru), který je max. o 15 mm kratší než skutečný rozměr volného prostoru, do něhož má být deska 
vložena. Provozovatelem takto stanovený postup směřuje k tomu, aby rozměry desek maximálně 
vyplňovaly celý prostor určený pro jejich uložení. Zásadně nelze vycházet z předpokladu univerzálního 
rozměru stanoveného projektem výstroje kolektoru pro realizaci osazování OCK. Při stavbě vždy totiž 
dochází k odchylkám. Jsou způsobeny vlivem úpravy souměrného rozdělení roztečí stojin v daném 
úseku trasy nebo jsou dány rozsahem tolerancí přípustných pro zhotovení důlního díla, 

e) výjimku mohou tvořit prostory, kde nová vedení nebudou ohrožena kontaktním souběhem s jiným 
vedením (např. krátké nakloněné roviny úseků při vyústění z kolektorové odbočky do hl. trasy a 
podobně). 

17) Základním hlediskem určujícím potřebu, četnost a způsob uložení protipožárních předělů (dále jen PP) 
jsou podmínky sledující zda: 

a) nově ukládaný kabel má na poloze nad sebou již uložen (uloženy) stávající kabel (kabely); 

b) nově ukládaný kabel má na poloze pod sebou již uložen (uloženy) stávající kabel (kabely); 
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c) je nejbližší poloha nad nově ukládaným kabelem již osazena PP předělem; 

d) poloha obsazovaná nově ukládaným kabelem je již osazena PP předělem; 

e) nový kabel je ukládán do zcela neobsazené trasy v kolektoru. 

18) Z uvedeného výčtu variant bodu 17) vyplývá povinnost uložit nový PP předěl: 

ad a) do polohy nad sebou pod již uložené stávající kabely; 

ad b) do obsazované polohy pod nově ukládaný kabel; 

ad c) do obsazované polohy pod nově ukládaný kabel pouze platí-li podmínka „b“; 

ad d) do polohy nad obsazovanou polohu pouze platí-li podmínka „a“; 

ad e) PP se neukládá. 

19) Pokud je při pokládce nového vedení nebo při obnově stávajícího vedení v trase zjištěna poškozená olejem 
či asfaltem potřísněná stávající deska nebo deska chybí, musí být v rámci nové pokládky či obnovy 
vyměněna či doplněna. 

20) Uložená kabelová vedení musí být v souladu s protipožárními požadavky uvedenými v projektu elektro 
řádně protipožárně ošetřena. V trase dílčími podélnými protipožárními nátěry v délce 3,0 m v kroku, který 
je vyznačen v projektu elektro a v šachtách majících charakter únikových cest v celé délce (viz 7.2 a 7.3). 
Nátěry či nástřiky jsou součástí rozpočtu elektro projektu. 

6.5.2 Ukládání kabelových vedení pro přenos dat a informací – VTV 

VTV určená pro přenos dat a informací je v technologickém profilu kolektoru dovoleno ukládat jen v souladu s 
projektem OCK na polohy a pozice k tomu určené a podle schváleného konkrétního ZAPL. Způsob a druh 
uložení (samostatně, společně, pevně či volně) musí splňovat podmínky ČSN 73 P 7505 odst. 6.7 v členění: 

- pro kabely metalické    čl. 6.7.1 až 6.7.6, a 6.7.8, 6.7.9; 

- pro kabely optické vč. jejich ochranných trubek čl. 6.7.6 až čl. 6.7.9. 

Optická vedení musí pro ukládání splňovat ještě další provozně technické podmínky Standardů KP, a.s.: 

a) přednostně je požadováno uložení v provedení „optický kabel (či více kabelů) v jedné ochranné 
trubce“ (max. DN40), nebo soustředění více mikrotrubiček do jedné společné ochranné trubky o 
rozměru DN 32 (max. DN40); 

b) uložení více mikrotrubiček stažených do svazku jedné pozice svorkou stanovenou výrobcem pro toto 
seskupení nesmí v poloze zasahovat do sousedních pozic. Vnější průměr jednoho svazku smí být max. 
32 mm (resp. 40 mm včetně stažení a upevnění). Pro uložení na výložníky musí svazek vykazovat 
tuhost odolávající průhybu v celé délce průmětu pozice stanovené v konkrétní poloze jednoho kroku 
dvou výložníků. Jinak musí být pevně stažený svazek mikrotrubiček (s ohledem na průhyb) uložen na 
kabelové lávce nebo roštu do pozice sledované polohy; 

c) uložení jednotlivých mikrotrubiček bez společné ochranné trubky je dovoleno jen mimořádně, lokálně 
se souhlasem technika dotčené oblasti KP, a.s., pouze jako pevné na kabelové lávky či rošty s užitím 
příchytek. Pokud v dané poloze nejsou lávky či rošty instalovány, musí je na své náklady doplnit 
organizace, která takové uložení požaduje. 

Uložená metalická kabelová vedení musí být v souladu s protipožárními požadavky uvedenými v projektu 
elektro řádně protipožárně ošetřena. V trase dílčími podélnými protipožárními nátěry v délce 3,0 m v kroku, 
který je vyznačen v projektu elektro a v šachtách majících charakter únikových cest v celé délce (viz 7.2 a 7.3). 
Nátěry či nástřiky jsou součástí rozpočtu projektu. 

6.5.3 Ukládání potrubí 

Dispoziční umístění potrubí v technologickém profilu kolektoru, není-li stanoveno projektem, který řešil celkové 
uspořádání kolektoru vč. usazení VTV a PRST nebo jedná-li se o záměr uložit nestandardní druh rozvodu, musí 
být předem projednáno s provozovatelem KP, a.s., který je pro konečné rozhodnutí oprávněn vyžádat si 
stanovisko MV GŘ HZS hl. m. Prahy. 

1) Rozhodnutí o uložení konkrétního potrubí do kolektoru musí předcházet ověření prokazující, že 
dopravované topné, plynné či kapalné médium bude z hledisek bezpečnostního, požárního a technického 
splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho uložení v kolektoru dle ČSN P 73 7505. 
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2) Shodně tak musí prokazovat splnění požadavků téže normy na kvalitu potrubí z hlediska konstrukčního 
systému, materiálového i požárně bezpečnostního provedení včetně průkazů vlastností užitého materiálu 
ve vztahu k účinkům koroze, bludných proudů a ochrany proti úrazu elektrickým proudem. 

3) Výsledky těchto zjištění bude při předložení žádosti o uložení požadovat provozovatel KP, a.s. společně s 
předložením prováděcího projektu obsahujícího výsledky provedených výpočtů, textovou i výkresovou 
část a závazný kladěčský plán (dále jen KLAPL). Ten musí graficky i v textové části pracovat s konkrétními 
profily potrubí vč. oblouků a kolen, způsoby jejich uložení v hladké trase i v technických komorách či 
šachtách vč. vyřešených praktických nároků na provedení výškových a směrových přechodů, pevných a 
kluzných bodů, situování konkrétního provedení a umístění kompenzátorů, regulačních, uzavíracích či 
vypouštěcích armatur. 

4) Prostorové uspořádání manipulačních prvků jak ručních tak dálkového ovládání vč. servopohonů musí být 
navrhováno tak, aby pro manipulaci s nimi byla zachovaná jejich dostupnost a přístup, aniž by zasahovaly 
do sousedních poloh či pozic, přístupových nebo únikových tras a cest. 

5) U médií, při jejichž provozu vzniká potřeba vypouštění či odvzdušnění, je nutné počítat s touto 
prostorovou potřebou. Má se tím na mysli grafický průkaz toho, že k tomu účelu navrhovaný díl nebude 
svým rozměrem prostorově zasahovat do polohy či pozice jiného VTV nebo omezovat využívání jiných 
poloh či pozic, přístupových nebo únikových tras a cest. 

6) Místa navrhovaná k vypouštění musí být v dokumentaci situovaná pouze do blízkosti jímek odvodnění 
kolektoru tak, aby se vypouštěná voda nerozlévala po podlaze kolektoru. 

7) U systémů topných či zajišťujících zásobování teplou vodou musí být v dokumentaci prokázáno, jak a 
jakými prostředky jsou zajištěny podmínky vypouštění vyžadující schlazování vypouštěného média. 

8) Musí být prokázána dohoda mezi provozovatelem systému, který má být schlazován, a provozovatelem 
vodovodního řadu, ze kterého má být odebírána voda pro schlazování. 

9) Z dohody musí být patrno, kým bude vypořádaná úhrada za vodné a stočné. Takové služby jdou na vrub 
toho, kdo je k provozu potřebuje, produkuje nebo používá. Nejsou obsahem poplatků stanovených 
provozovatelem KP, a.s. za uložení konkrétní VTV v kolektoru. 

10) OCK tvořící výstroj určenou pro uložení potrubí jsou zpravidla součástí dokumentace řešící uložení potrubí 
do kolektoru. Nároky na jejich provedení jsou totiž zcela odvislé od zadání konkrétního potrubí vč. 
technických parametrů odpovídajících potřebám média, pro jehož dopravu je určeno a to vč. ochranných 
a protipožárních nátěrů či obalů nebo tepelných izolací. 

11) Potrubí vyžadující tepelnou izolaci musí splňovat požadavky čl. 6.5.4 ČSN P 73 7505 v oblasti požární 
bezpečnosti ve třídě reakce na oheň A1 nebo A2 a v dodržení zajištění pospojení zamezujících nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem u vodivých povrchů kryjících takové izolace. 

12) Povrchy potrubí, která mohou podléhat účinkům koroze, musí být pro dlouhodobé vystavení vlhkému 
prostředí kolektoru opatřeny odpovídající protikorozní ochranou s certifikátem, nejlépe provedenou 
přímo výrobcem, pokud není užito materiálů nepodléhajícím účinkům koroze. 

13) Pokud materiál protikorozní ochrany povrchu nevykazuje v reakci na oheň vlastnosti tříd A1 nebo A2, musí 
být takové potrubí v kolektoru v celé délce opatřeno po celém povrchu vhodným certifikovaným nátěrem 
zaručujícím požadované výše uvedené vlastnosti A1 nebo A2. Doporučenými nátěry jsou INTUMEX nebo 
PROMASTOP, které mají požadované certifikáty. 

14) Pokud není výrobcem deklarováno (prokázáno), že potrubí opatřené povrchovou protikorozní ochranou je 
v namontovaném zkompletovaném stavu v celé délce vlastním konstrukčním provedením vodivě 
pospojeno, musí být tato povinnost nahrazena opatřením, které jednotlivé díly umožní připojit typovými 
svorkami a prvky na hlavní vodič centrálního pospojení procházející kolektorem. 

15) Povinnost údržby a kontroly stavu jak OCK zajišťujících bezpečné provozování dotyčného potrubí tak i 
vlastního potrubí vč. nátěrů a izolací vyplývají z dokumentu obsahujícího údaje o majiteli a ve vydaném 
souhlasu k uvedení do trvalého provozu. 

16) Návrh doplňování či oprava stávajících OCK nesoucích potrubí nebo celých úseků potrubí musí být v rámci 
projektové přípravy předem kladně projednán s provozovatelem KP, a.s. dříve, než je možné předpokládat 
realizaci takového záměru. 

17) Pokud je OCK předmětem dodávky stavební části kolektoru, rozhoduje o povinnostech údržby doklad 
stanovující jeho majitele, případně určeného provozovatele kolektoru, kterému byl vydán souhlas k 
trvalému provozování a užívání. 
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18) Provozovatel kolektoru ze své povinnosti upozorňuje vždy provozovatele konkrétní trubní sítě, pokud při 
kontrole kolektoru zjistí, že okamžitý stav nebo vlastnosti konkrétního VTV vč. OCK nevykazující obvyklý 
provozní stav (OPS). Provozovatel VTV je povinen zjednat bezodkladně nápravu vedoucí k obnovení OPS. 

6.5.4 Podmínky pro provádění demontáží kabelových nebo trubních vedení z kolektoru 

Veškeré demontáže musí probíhat dle předem schválené projektové dokumentace (odsouhlasené 
provozovatelem kolektoru KP, a.s.) ve shodném rozsahu jako u dokumentace pro pokládku VTV. Dokumentace 
musí přesně vymezovat rozsah demontáží, způsob a místo dopravy demontovaného materiálu z kolektoru na 
povrch. Dále dopady či dočasná omezení provozu dotčeného kolektoru a to jak po dobu provádění demontáží, 
tak do konečné podoby provozu po jejich ukončení. Pouze na základě dokumentace schválené KP, a.s. bude 
zhotoviteli umožněn přístup za účelem její realizace. 

Zásadním a neměnným pravidlem platným jak pro kabelová tak pro trubní vedení je následující rozhodnutí 
provozovatele kolektorů KP,a.s. 

Vedení, která jsou demontována z kolektoru v takovém rozsahu, že ho zcela opouštějí vč. průchodu vrtem či 
stěnou (i bez chráničky) ven mimo kolektor (tj. do úložné či jiné trasy), musí být odstraněná v celé délce (tj. až 
za vnější stěnu kolektoru) tak, aby v kolektoru (ani ve vrtu, který je součástí kolektoru, je majetkem Hl. m. Prahy 
a v provozní péči KP, a.s.) nezůstávaly zaslepené konce neprovozovaných demontovaných vedení. Prostupy 
stěnou (vrtem, chráničkou, či volně bez osazené výpažnice) musí být po odstranění demontovaného VTV 
z vnější strany (tj. mimo prostor kolektoru) definitivně zaslepeny proti mechanickému poškození, utěsněny 
proti prostupu vody nebo plynu libovolnou technologií, která umožňuje v případě potřeby prostup znovu pro 
potřeby jiného zákazníka otevřít a využít. Z vnitřní strany (tj. z prostoru kolektoru) bude prostup utěsněn 
systémově (např. materiály INTUMEX nebo PROMASTOP). Před záhozem nebo uzavřením (či jiným 
znepřístupněním) vnějšího prostoru mimo kolektor požaduje provozovatel kolektoru možnost kontroly 
provedeného utěsnění a následné předání dokladů o jeho druhu, systému a informaci, kdo utěsnění provedl, 
pro případ selhání jeho funkčních vlastnosti. 

Z vnitřní strany kolektoru systémové utěsnění za stejných podmínek převezme technik oblasti KP, a.s., který 
realizovanou demontáž dozoroval a ukončení prací organizoval. 

6.6 Propojovací vrty 

Vrty jsou součástí ochranné konstrukce kolektoru (tedy vlastnictvím majitele kolektoru - Hl. m. Prahy) 
spravované provozovatelem společností KP, a.s. Slouží k propojení kolektoru s navazujícím odděleným 
prostorem (např. povrchovým objektem, jiným kolektorem, výkopem úložné trasy apod.), není-li požadován 
průchod pro osoby nebo jinak formulován nárok na kvalitu či technické provedení vzájemného propojení 
sledovaných prostorů. Je to nejkratším vhodným směrem vedená spojnice dotčených prostorů, vystrojená v 
konečné podobě chráničkou konkrétní světlosti, určenou pro následné uložení konkrétní IS. Průměr vrtu se 
stanovuje v dokumentaci na zhotovení vrtu přiměřeně k vnějšímu rozměru potřebné chráničky. Podle vlastností 
a technických parametrů prostředí, kterými vrt prochází, je prováděn technologií: 

1) vrtání s výpažnicí (v případech kdy vrt prochází nesoudržným prostředím); 

2) vrtání bez výpažnice. 

Vrty realizované při stavbě kolektoru, osazené chráničkou, jsou po dokončení oboustranně uzavřeny a 
zatěsněny tak, aby jako komplet (vrt - chránička) splňovaly požadavky na odolnost průniku vody a plynu viz 
odst. 3.1.2. Vrt prováděný dodatečně v provozovaném kolektoru vyžaduje zpracování kompletní projektové 
dokumentace odborným projektantem, který má zkušenosti v této problematice po stránce obsahu 
dokumentace, návazností, náležitostí a projednání dle platné legislativy. Potřebné podklady od dotčeného 
kolektoru nutno vyžádat u KP, a.s. z archivu oblasti, která dotčený kolektor provozuje. V průběhu 
rozpracovanosti projektu se doporučuje konzultace u technika příslušné oblasti KP, a.s. Dokumentace na 
provedení vrtu musí být před realizací vrtu kladně projednaná s KP, a.s. Vrt je prováděn na náklad toho, kdo 
jeho zřízení potřebuje a následně ho předává do majetku Hl. m. Prahy a do provozování KP, a.s. 

6.7 Chráničky 

Chránička je součástí stavby kolektoru a je majetkem Hl. m. Prahy. Provozovaná je společností KP, a.s., která 
také rozhoduje o jejím umístění a provedení, pokud se jedná o dodatečné ukládání v souladu s odsouhlasenou 
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dokumentací na stavbu kolektoru nebo o ukládání v průběhu provozu po uvedení kolektoru do trvalého 
provozu. 

Chránička zajišťuje v celé délce provedeného vrtu udržení jeho tvaru i rozměru a zabraňuje jeho zhroucení. 
Současně vytváří podmínky pro nutné utěsnění zbytkových technologických prostoru vzniklých mezi stěnou 
vrtu a chráničkou i mezi chráničkou a ukládanou inženýrskou sítí (VTV). Oba uvedené zbytkové prostory musí 
být dle ČSN P 73 7505 před předáním objednateli prokazatelně utěsněny tak, aby bylo zamezeno průniku vody 
a plynu mezi prostorem, kterým vrt prochází a prostory, které chránička propojuje. Uvnitř vrtu musí být 
chránička jednolitá, respektive pevně spojena (např. z výroby připraveným hrdlem), pokud její délku tvoří větší 
počet jednotlivých výrobních dílů. 

6.7.1 Požadované vlastnosti chráničky 

a) Odolnost proti korozi; 

b) elektrická nevodivost, výjimečně elektrická vodivost; 

c) stálost tvaru; 

d) odolnost proti šíření požáru. 

Těmto požadavkům dle zvyklosti KP, a.s. vyhovuje výrobek společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. Chránička je 
sklolaminátová, tvarově stálá, v reakci na oheň je v souladu s požadavkem ČSN P 73 7505 (zkušebnou 
prokázané zatřídění „C-s2-d0“) a je elektricky nevodivá. Dodavatel je nevede skladem a vyrábí je na objednávku 
(s delší dodací lhůtou) v rozměrové řadě násobků stovkových průměru (100, 200, 300 mm apod.), po dohodě i o 
vyšších průměrech, ve výrobní délce zpravidla 850 až 1000 mm/ks. Jsou hrdlové konstrukce umožňující pevné 
sestavování potřebné délky. Jsou snadno dělitelné řezem běžnou ruční technikou pro dělení materiálu. 

Užívání jiných typů a druhů chrániček je v nevyhnutelných případech možné zvolit a použít až po konzultaci s 
technikem oblasti KP, a.s., avšak pouze za předpokladu, že budou provedena opatření, která splní nebo zajistí 
maximální shodu s podmínkami stanovenými v bodech „a“, „c“, „d“. Elektrickou nevodivost (bod „b“), pokud ji 
nevyžaduje a netrvá na ní provozovatel IS, pro kterou má chránička sloužit, lze výjimečně nahradit vodivým 
materiálem – osazením chráničky z nerezové oceli s níže popsanou úpravou. 

Chránička před uložením do vrtu musí být na straně okruží (směřujícího při definitivním uložení do kolektoru) 
opatřena přivařeným nerezovým praporcem - páskem 30x4 mm s akční volnou délkou 140 mm rovné trasy ve 
směru osy chráničky. Důvodem je nutnost připojení chráničky typovou svorkou na ochranu proti úrazu 
elektrickým proudem, která je v kolektoru provedena. Nerezový praporec – pásek musí být přiložen z vnější 
strany chráničky a svár spojující ho s chráničkou musí být okružní po celé délce kontaktu pásku a trubky, 
přičemž obě delší strany spoje musí mít délku min. 40 mm. Po osazení chráničky je třeba praporec odklonit od 
osy chráničky ke stěně tak, aby nemohl pásek či svorka následně porušovat celistvost povrch uloženého vedení. 

6.7.2 Možnost neosazovat chráničku 

Neosazovat chráničku je přípustné pouze po souhlase KP, a.s. v případech, že vrt prochází průkazně pevnou, 
kompaktní, staticky stabilní překážkou (např. železobetonovou stěnou, příčkou) která odděluje dva sousední, 
osobám při montáži standardně přístupné prostory. Materiál vrtané překážky musí vykazovat trvalou 
mechanickou soudržnost povrchu provedeného vrtu vykazující v hladkosti povrchu vlastnosti chráničky. 
Požadavkem je možnost takový prostup těsnit prostředky a odzkoušenými technologiemi, kterými se provádí 
klasické utěsnění VTV ve vrtu. 

6.8 Bezpečnostní a orientační značení 

Pro bezpečnou orientaci a pohyb v kolektoru za všech provozních podmínek (tj. i při NPS) musí být dokončená 
stavba opatřena trvalým „bezpečnostním a orientačním značením“. Na ně musí zhotovitel stavby před 
předáním stavby do užívání vypracovat stejnojmennou dokumentaci, která tyto podmínky řeší. 

6.8.1 Účel navrhovaného značení 

Účelem bezpečnostních barev a bezpečnostních značek je rychle upozornit na předměty nebo situace, které 
mají vliv na bezpečnost nebo zdravotní stav osob pohybujících se v kolektoru. 
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Bezpečnostně orientační značení musí být provedeno proto, aby pracovníci provozovatele KP, a.s. zajišťující 
kontrolu, provoz či provádějící údržbu v kolektoru, případně pracovníci dodavatelů pověřených údržbou či 
pokládkou VTV 

1) byli předem či průběžně informováni (z hlediska velikostí) o prostorovém řešení prostředí, v němž se 
pohybují, 

2) byli schopni pro případ nouze se rychle orientovat o směru nejkratšího úniku z ohroženého prostoru 
do bezpečné zóny, 

3) mohli provést v případě vzniku NPS či havárie (v souladu s příslušným předpisem) jím stanovené 
činnosti nebo zákroky. 

Příslušným předpisem se pro tento účel rozumí: 

a) pro pracovníky provozovatele kolektoru KP, a.s. „Provozní řád“ čl. 8 a „TPPPK“ pro konkrétní kolektor v 
partii řešící neobvyklý provozní stav nebo havárii; 

b) pro pracovníky jiných organizací obsah provozního řádu konkrétní organizace, jejíž VTV jsou uložena v 
kolektoru např.: PREdi, PVS resp. PVK, PPD, apod. 

6.8.2 Bezpečnostní značení 

Předmětem je zajistit bezpečnost osob zúčastněných na provozu kolektoru. Jeho cílem je nezaměnitelným 
způsobem označit: 

a) trasy a směry úniků vč. žebříků, únikové výlezy a vymezení prostorů otevřených montážních otvorů 
zajišťujících spojení s povrchem, které lze využít i pro dopravu znehybnělé osoby; 

b) ohraničení (vymezení rozsahu) požárních úseků; 

c) místa, jejichž prostorová bezpečnost je jakkoliv oslabena nebo dotčena tak, že je třeba na to předem 
upozornit optickou výstrahou. 

Místa úniku osob (únikové cesty) ve ST musí být viditelně označeny tabulkami (podklad - barva zelená, text a 
šipky určující směr - barva bílá) podle ČSN ISO 3864-1. Pokud není realizováno nouzové osvětlení podle odst. 
7.6.5 ČSN P 73 7505, je požadováno reflexní nebo fotoluminiscenční provedení tabulek. Směry úniku a 
vzdálenost únikového otvoru musí být označeny bezpečnostními značkami umístěnými na všech kříženích, 
odbočkách a v trase ve vzdálenosti nepřesahující 50 m. 

6.8.3 Orientační značení 

Jeho cílem je nezaměnitelným způsobem označit veškeré prostory realizované stavby z hlediska místopisu a 
účelu využití. 

6.8.4 Výstražné značení 

Tvoří označení nebezpečných míst, která jsou charakterizována obecně stanovenými symboly ČSN ISO 3864, 
která zobrazením příkladného děje či předmětu označují: 

a) umístění hasicích přístrojů; 

b) výstrahu různobarevnou kombinací žluto – černých pruhů sdělující informaci o: 

1) výškové změně trasy (nástup či sestup na schody / ze schodů); 

2) překonání překážky v úrovni pochozí roviny; 

3) zmenšení průchozí výšky nebo šířky komunikačního profilu. 

6.8.5 Popisné značení 

Slouží pro označení charakteru vedení technického vybavení uloženého v kolektoru: 

a) u potrubí a jeho armatur v souladu s ČSN 130072 

1) barevným odstínem na povrchu instalovaných potrubí v požadovaném kroku vymezit druh v nich 
dopravovaného media či tekutiny; barevně sjednotit povrchy všech uzávěrů tohoto vedení, 

2) tabulkou s textovou informací udávající příslušnost, účel a pořadové číslo uzávěrů osazeného na 
potrubí; označení musí být v souladu s Provozním řádem konkrétní sítě, hlavně s jeho havarijní 
částí; 
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b) u kabelových vedení technického vybavení jsou tato označována bez ohledu na účel, konstrukci a 
provozní napětí po ukončení pokládky dodavatelem, který ji prováděl, popisnými štítky s určeným 
obsahem informací a v kvalitě dle odst. 8.1.3 ČSN P 73 7505. 

Popisná značení jsou předmětem dodávky a montáže jednotlivých vedení technického vybavení v době jejich 
pokládky, přičemž za jejich zhotovení a aktuální znění odpovídá provozovatel konkrétního vedení (např. PVK, 
PREdi, Telefonica O2 apod.). 

6.8.6 Význam značek a stanovené odstíny užitých barev 

Pro bezpečnostní a výstražná značení jsou v souladu s odst. 5 ČSN ISO 3864-1 užívány níže popsané barevné 
verze, z nichž každá má konkrétní význam a stanovený odstín: 

Pořadové číslo Bezpečnostní barva Význam nebo účel Příklad použití  Odstín RAL 
1.  Červená   Zákaz   Značky zákazu  RAL 3020 
2.  Modrá   Příkaz   k prohlídce díla  RAL 5015 
3.  Žlutá   Výstraha  Nebezpečná místa RAL 1016 
4.  Zelená   Bezpečí   Úniky    RAL 6001 

Pro orientační a popisné značení slouží provedení v kombinaci 

- Podklad  Bílý  odstín RAL 9003 

- Text  Černý  odstín RAL 9004 

Stanovené odstíny jsou odvozeny od olejových nátěrů. Odstíny značení z ostatních materiálů by s nimi měly být 
v souladu. 

6.8.7 Nároky na celkové provedení jednotlivých druhů značení 

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ – požadavek je reflexní provedení 

Tabulky v základní podkladní barvě zelené, písmo a znaky v barvě bílé. 

ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ prostorů a funkcí – není v reflexním provedení 

Tabulky v základní podkladní barvě bílé, písmo či znaky v barvě černé. 

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ – není v reflexním provedení 

U obecně užívaných znaků bude vlastní obsahové i barevné provedení totožné s požadavky ČSN ISO 
3864-1 a to v souladu s druhem znaku tj. 

„HASICÍ PŘÍSTROJ“ 

Nebezpečí z nežádoucího kontaktu vedoucímu k pádu či úrazu bude vyznačeno: 

„žluto – černými pruhy“ ty jsou šikmé o šířce střídavých pruhů 50 mm v potřebné délce 
dotčeného úseku značení. Barva žlutá RAL 1016, musí pokrývat 
nejméně 50 % plochy, barva černá RAL 9004; 

„ŽLUTÝM PRUHEM“ po celé délce nášlapné hrany nebo příčle žebříku prvého a 
posledního stupně, barva žlutá RAL 1016. 

POPISNÉ ZNAČENÍ VTV – není v reflexním provedení a dělí se na označení: 

POTRUBÍ a jeho armatury v souladu s ČSN 130072; 

KABELŮ u označovacích štítků jsou nároky v souladu s odst. 8.1.3 ČSN P 73 7505 pouze na materiálové 
vlastnosti a obsah, pro kolektor v souladu s ČSN P 73 7505 nejsou požadavky na barevné 
provedení. 

6.8.8 Všeobecné požadavky na veškerá značení a jejich situování v kolektoru 

1) Značky musí být umístěny tak, aby byly dobře sledovatelné z prostoru, ke kterému se váže jejich 
charakter, účel a obsah. 

2) Značky musí splňovat podmínky požární odolnosti v reakci na oheň ve třídě „B“. 

3) Značky musí odolávat vlhkému prostředí kolektoru bez ztráty čitelnosti. 

4) Samostatné nosné prvky nesoucí značky musí vykazovat odolnost proti korozi. 
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5) Pro uchycení nosných prvků značek nebo k upevnění značek přímo do ostění musí být užity chemické 
kotvy a spojový materiál z nekorodující oceli. 

6) Značky nesmí zasahovat do průchozích profilů a nesmí snižovat podchodnou výšku. 

7) Značky mohou být upevňovány speciálními svorkami k výložníkům, OCK výstroji či nosníkům armatur, 
avšak nesmí je poškozovat, omezovat jejich využití, funkčnost, manipulační schopnost a provozní 
pohotovost. 

8) Osazování značek musí být provedeno za účasti pracovníka BOZP a PO společnosti KP, a.s. 

9) Značky, respektive jejich technický stav i stav jejich upevnění, musí být kontrolovány technikem BOZP a PO 
KP, a.s. v pravidelných intervalech stanovených provozovatelem s ohledem na charakter a stav prostředí v 
místě jejich konkrétního osazení. 

10) Požadavky na „Bezpečnost při práci“ v kolektoru stanovuje základní Provozní řád, čl. 5, odst. 2. Tam 
přísluší i povinnost být již pro vstup do kolektoru vybaven stanovenými ochrannými pomůckami (např. 
ochranná přilba, rukavice, stanovený druh obuvi, apod.) Proto u vstupů do kolektoru nestanovuje tento 
předpis osazení modré kruhové značky příkazu „NOŠENÍ PŘILBY“. Důvod je v tom, že do předmětného 
úseku kolektoru je přístup možný pouze z povrchu nebo z jiného kolektoru. Pracovník do kolektoru 
vstupující, pokud není znalý, musí být před vstupem poučen a vybaven ochrannými pomůckami v souladu 
se základním provozním řádem společnosti KP, a.s., tedy i přilbou. Značka by byla tedy nadbytečná a 
zavádějící, protože bez ochranných pomůcek není vstup ani pobyt v kolektoru povolen. 

6.8.9 Doporučené rozměry tabulek pro značky a značení 

V souladu s obsahem ČSN ISO 3864 uvádíme doporučené rozměry velikosti tabulek jednotlivých značek. 
Velikosti značek (jejich rozměry) jsou udávány v poměru stran ve sledu tak, že prvé číslo je vodorovná strana 
značky, druhé číslo udává svislý rozměr značky. Údaje jsou informativní a při výrobě (podle konkrétních potřeb) 
lze rozměr tabulky (např. pro kvalitu čitelnosti textu) potřebně upravit. 

Označení velikosti Velikost značky v mm (délka x výška) Příklady užití    
A   210 x 150 nebo 150 x 210  PÚ, orientační zn. - místopis 
B   420 x 297   Bezp. zn. únikové cesty - jednosměrné 
C   700 nebo 841 x 297  Bezp. zn. únikové cesty - obousměrné 
D   210 x 210   např. „Hasící přístroj“ 
E   150 x 150   Výstražné 
F   210 x 150   Popisné zn. Vodovod 

6.8.10 Materiálové nároky 

Značky musí vykazovat požární odolnost třídy reakce na oheň alespoň „B“ a musí být zhotoveny z materiálů, 
které odolávají prostředí kolektoru, které je označeno za „vlhké“. Bezpečnostní značky musí mít provedení s 
reflexní barvou aktivní na osvit světelným zdrojem. 

6.8.11 Pokyny pro vypracování konkrétního projektu BOZP 

Tuto dokumentaci (jak patrno z výše uvedených požadavků a příkazů) je možné vypracovat až v době, kdy je 
dílo evidentně dokončeno natolik, že jsou jasná místa, která je nutno označit a že výměry uváděné na značkách 
souhlasí se skutečným provedením díla. Shodně tak musí být průkazné, že nejsou již opomenuta žádná místa, 
na nichž vzniká takový stav či nebezpečí, že je nutno na ně jasně upozornit legislativou stanoveným postupem. 
Doporučuje se proto tuto dokumentaci zpracovávat v rámci projektové přípravy díla pouze objemově, ale 
s jasným předpokladem nutného dopracování podle skutečně dokončené stavby. Náklady na její zhotovení 
společně s náklady na dodávku značení, které jsou součástí celkového rozpočtu stavby, musí s těmito 
nestandardními skutečnostmi v nákladech počítat. 

6.8.12 Výčet bezpečnostních požadavků na vstupy a pobyt osob v kolektoru 

V souladu se vším výše uvedeným je na straně zaměstnanců povinnost kolektory řádně provozovat, udržovat a 
dle obsahu stanovených dokumentů se i chovat. Na straně provozovatele je povinnost vytvořit pracovníkům 
zajišťujícím provoz a údržbu kolektorů podmínky splňující požadavky zmíněné v úvodu provozním řádem, 
TPPPK a obecně platnou legislativou. 

Základní povinnosti, jimiž se vstup do kolektoru a pobyt v něm řídí, jsou tyto: 
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1) do kolektoru smí samostatně vstupovat pouze osoby znalé nebo osoby poučené, pod dozorem osob 
znalých. Ostatní osoby se základním poučením mohou do kolektoru vstupovat pouze v doprovodu 
pracovníků provozovatele; 

2) osoby splňující podmínky vstupu do kolektoru smí vykonávat pouze práce a činnosti, ke kterým jsou 
vyškoleni a pokud to druh práce vyžaduje i pro které jsou přezkoušeni; 

3) do kolektoru musí za účelem plnění jakéhokoliv úkolu vstupovat minimálně dvojice pracovníků, 
samostatná osoba do kolektoru nikdy vstupovat nesmí; 

4) před vstupem do kolektoru musí dvojice pracovníků oznámit sloužícímu dispečerovi záměr a důvod 
vstupu do kolektoru s uvedením místa vstupu, případně výstupu, bude-li opouštět kolektor jinde, než 
kde do něj vstupuje a předpokládanou délku doby pobytu. Dispečer tyto údaje zapíše do provozní 
knihy konkrétního kolektoru se jmény pracovníků, časem vstupu a stručným popisem důvodu vstupu. 
Po návratu pracovníků zapíše čas jejich návratu; 

5) pracovníci před vstupem do kolektoru musí mít vědomí současné zdravotní způsobilosti. Pro vstup do 
kolektoru musí mít odpovídající obuv, pracovní oděv, rukavice, přilbu, svítilnu vybavenou nezávislým 
zdrojem el. energie, přenosný mikrotelefon osazený šnůrou s nezáměnnou zástrčkou pro spojení se 
zásuvkami provozního telefonu a (jako rezervu pro případnou komunikaci na povrchu) mobilní telefon 
mající nabitou baterií; 

6) pro plnění stanoveného pracovního úkolu či úkonu musí mít sebou (tj. na pracovišti k dispozici) nářadí, 
přístroje a ochranné pomůcky určené pro plnění zadaného úkolu. Pokud tomu tak není, nesmí práci 
realizovat a musí si potřebné vybavení k provedení práce opatřit a až s ním smí práci provést; 

7) pokud v průběhu pobytu v kolektoru zaměstnanec zjistí jakoukoliv odchylku od “obvyklého provozního 
stavu” tedy vznik tzv. “neobvyklého provozního stavu”, je povinen neprodleně zabránit jeho rozvoji, 
přičemž nesmí ohrozit svoji bezpečnost a zdraví. Pokud zastavení rozvoje takového stavu není v jeho 
možnostech, musí ihned informovat sloužícího dispečera a dál se řídit jeho pokyny, nejedná–li se o 
charakter havárie, kdy musí postižené místo ihned opustit; 

8) v době pobytu uvnitř kolektoru je pracovníkům zakázáno jíst, pít, kouřit, užívat mobilní telefon a 
vykonávat tělesnou potřebu; 

9) dispečer má s pracovníky v podzemí zajištěno spojení pomocí houkaček a provozního telefonu. 
Pracovníci přítomni v kolektoru se mohou zasunutím přenosného mikrotelefonu do zásuvky 
provozního telefonu okamžitě spojit s dispečerem a navázat spojení. Dispečer může osádku volat do 
kolektoru pomocí dvou stanovených nezáměnných zvukových signálů, kterými jim sděluje: 

a) dlouhý trvalý tón  “VOLEJTE DISPEČERA!” 

b) přerušované krátké tóny “NEBEZPEČÍ, IHNED OPUSŤTE KOLEKTOR!” 

10) po zaznění tonu pro “volání dispečerovi” se osádka v kolektoru spojí s dispečerem zasunutím 
mikrotelefonu do nejbližší zásuvky provozního telefonu. V případě výstrahy “nebezpečí” opustí 
kolektor nejbližším únikovým výlezem. Po opuštění a po docílení povrchu všemi zúčastněnými 
pracovníky, zavolá vedoucí této skupiny z povrchu mobilním telefonem dispečera s potvrzením, že jsou 
všichni mimo kolektor se zprávou, v jakém jsou zdravotním stavu. Dál jednají v souladu a pokyny 
obsaženými v Provozním řádu; 

11) pokud dojde k havárii nebo jinému neobvyklému provoznímu stavu, povolá dispečer vedoucího nebo 
jeho zástupce k rozhodnutí, jak vzniklý stav řešit, jedná-li se o rozsah, který nemá příkladné řešení v 
provozním řádu. Vedoucí rozhodne o dalším postupu. V případě vzniku bezodkladného nebezpečí 
ohrožení života či poškozování majetku, je pro zásah příslušný Hasičský záchranný sbor Praha. Ten na 
kolektorech provádí pravidelně tematická cvičení a je tak s podmínkami a riziky v kolektoru dobře 
seznámen. Platí to i pro případy závažného úrazu nebo úmrtí s potřebou dopravit bezvládnou osobu z 
kolektoru na povrch. 

7 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

7.1 Požární úseky 

Kolektory jsou rozděleny na jednotlivé požární úseky požárně dělícími konstrukcemi (stěnami) s požárními 
dveřmi a prostupy. Jeden VZT úsek může obsahovat i několik požárních úseků. 
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Velikost požárních úseků kolektorů je vymezena vzdáleností požárně dělících stěn v závislosti na požárním 
riziku, zabezpečovacím zařízení a požárně bezpečnostním zařízení. Veškeré tyto údaje musí být uvedeny 
v požárně bezpečnostním řešení daného kolektoru. To musí být zpracováno dle podmínek uvedených v ČSN P 
73 7505. 

7.2 Protipožární nátěry 

Úprava výrobků, která zajišťuje zvýšení ochrany šíření plamene po jejich povrchu, se provádí nátěrem, 
nástřikem, či obložením. Výrobek použitý na následnou úpravu povrchu provedenou stanoveným 
technologickým postupem výrobce, musí zajistit a jednoznačně prokazovat: 

a) retardaci hoření - u kabelů podle ČSN EN 60332-3-10, 
- u potrubí rozvodu plynu majících protikorozní ochranu PE podle ČSN 73 0863; 

b) stálost a celistvost kontaktu s povrchem při garantované střednědobé životnosti nejméně 30 roků 
např. zkouškou ČSN EN 60068-2-2; 

c) odolnost proti účinkům nejméně 80% vlhkosti – nasákavost podle ČSN EN ISO 62; 

d) odolnost proti plísním podle ČSN EN ISO 846. 

Pro maximální zvýšení požární bezpečnosti kabelových tras v kolektorech na území Hl. m. Prahy se opatřují 
silnoproudá kabelová VTV (tedy kabely distribuční sítě PREdi NN, VN a 110 kV), případně i metalické kabely 
určené pro přenos dat a informací různých provozovatelů, doplňujícím protipožárním nátěrem. Pro provedení 
nátěrů jsou požadovány materiály s technologickými postupy aplikace odpovídajícími výše stanoveným 
parametrům a) až d). 

Místně se nátěry aplikují: 

1) v osové vzdálenosti maximálně po padesáti metrech ve vodorovných trasách – viz 7.3; 

2) na celou výšku jam či šachet – s přesahem 3,0 m do zaústění všech navazujících tras kolektorů. Většina 
jam a šachet je kvalifikovaná jako úniková cesta, kde je nutné zajistit odpovídající bezpečnost prostoru. 

Rozvodů optický tras (bez rozdílu majitele či provozovatele) ukládaných po datu vyhlášení účinnosti ČSN P 73 
7505 se potřeba nátěrů netýká, protože musí vyhovovat zvýšené odolnosti proti šíření plamene v souladu 
s požadavky odst. 6.7.7 ČSN P 73 7505. 

Shodně to platí u rozvodů „vyhrazených okruhů PST“, které musí splňovat nároky na funkčnost trasy 
v podmínkách požárů P60-R dle odst. 7.6.10 ČSN P 73 7505. 

7.3 Vodorovné protipožární předěly 

V tubusu kolektoru jsou na vyznačených místech vodorovné protipožární předěly. Tyto předěly budou opatřeny 
nátěrem (např. PROMASTOP - CC) na kabelech či svazcích v délce 3 m. Místa pro provedení předělů jsou v 
kolektoru provozovatelem předem vyznačena vhodným způsobem. Nátěry může provádět pouze autorizovaná 
osoba podle ust. §6 vyhl. č. 246/2001 Sb. a §9 odst. 6 vyhl. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů podle 
technologických postupů výrobce ucpávky. 

8 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Kontakty na společnost KP, a.s. 

Příloha 2.1: LUP (lehký únikový poklop), LOP (lehký obslužný poklop) 

Příloha 2.2: TUP (těžký únikový poklop), TOP (těžký obslužný poklop) – pro oblast Východ a Západ 

Příloha 2.3: TUP (těžký únikový poklop), TOP (těžký obslužný poklop) – pro oblast Centrum 

Příloha 2.4: LMP (lehký montážní poklop) 

Příloha 2.5: TMP (těžký montážní poklop) 

Příloha 3: Vzor tabulky souřadnic pro rušené objekty 

Příloha 4: Návod na SAN 2000 

Příloha 5: Katalogový list PROMASTOP – CC 

Příloha 6: Pokyny pro provádění doplňkového pospojování 



Technické standardy  Kolektory Praha, a.s. 

10/2019  68/82 

Příloha 1 

Kontakty na společnost KP, a.s. 

 

Administrativní budova Vysočany 

Pešlova 341, 190 00 Praha 9 

Tel.: +420 272 184 111 

ID datové schránky: pybesya 

 

Dispečink pro oblast CENTRUM 

Senovážné náměstí 11, 110 00 Praha 1 

Tel.: 222 248 009, 603779 258 

E-mail: centrum@kolektory.cz 

 

Dispečink pro oblast ZÁPAD 

Hostinského 1618, 155 00 Praha 5 

Tel.: 235 519 317, 603 777 324 

E-mail: zapad@kolektory.cz 

 

Dispečink pro oblast VÝCHOD – středisko Jižní Město  

Hráského 1900, 148 00 Praha 4 

Tel.: 271 913 793, 603 777 348 

E-mail: vychod@kolektory.cz 

 

Středisko Černý most II 

Arnošta Valenty 1003, 198 00 Praha 9 

Tel.: 281 914 487, 603 229 145 

E-mail: cm@kolektory.cz 

 

Centrální pohotovostní služba 

Pejevové 3128, 143 00 Praha 4 

Tel.: 241 760 989, 603 415 348 

E-mail: modrany@kolektory.cz 
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Příloha 2.1 

LUP (lehký únikový poklop), LOP (lehký obslužný poklop) 

Jedná se o lehký ocelový poklop, který je využíván pro únik z kolektorů, případně jako poklop obslužný. Poklop 
o světlých rozměrech 700 x 900 mm je konstrukčně opatřen zajišťovacím systémem s možností uzamčení víka 
za použití typového dozického zámku na jednotný klíč užívaný KP, a.s. Technické řešení poklopu je chráněno 
užitným vzorem a je zapsáno na Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Základní technické parametry 

Umístění poklopů do zeleně 

Světlý průlezný profil 700 x 900 mm 

Dovolené zatížení 1,5 kN 

Celková hmotnost  48,5 kg 

Uzavírání zvenku  dozický zámek + vahadlový mechanismus se zajišťovací tyčí 

Uzavírání zevnitř  posunem zajišťovací tyče 

Osazení poklopu  zabetonování do límce šachty nad úroveň terénu 

Materiál   konstrukce z oceli S235 JR, spojovací mat. nerez 

Barva   zelená RAL 6001 (únikový p.), šedivá RAL 7045 (obslužný p.) 

Povrchová úprava metalizace - po důkladném otryskání opatřit nástřikem (pokovením) slitinou ZnAl 15 
(85% Zn, 15% Al - např. Zinacor 850) v tloušťce 100 μm a následně opatřena krycí 
nátěrovou hmotou na zinkové povrchy např. polymerátový systém či epoxidový 
základ + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka nátěrů 240 μm) 

Technický popis 

Poklop se skládá z nosného rámu a otvíravého víka. Rám je tvořen úhelníky, na kterých jsou přivařeny kotevní 
prvky pro zabetonování do žb. věnce krčku poklopu. Na rámu jsou umístěny dva třídílné panty. Držák 
signalizace otevřeného poklopu je ukotven na připraveném plechu na rámu. Víko je tvořeno hladkým plechem, 
po obvodě zpevněným rámem z úhelníků a ve středu pásovinami. 

Manipulace s víkem poklopu je řešena ručně po přestavení zajišťovací tyče. Proti nežádoucímu otevření víka je 
poklop zabezpečen zajišťovací tyčí. Zajištění je v uzavřené poloze provedeno v přestavení této tyče vodorovným 
posunutím do připravených záchytných otvorů na víku, čímž  dojde k mobilnímu upevnění obou protilehlých 
krajů víka k nosnému rámu. Přestavení je možné z vnitřní i z vnější strany. Proti neoprávněnému přestavení 
z vnější strany je přístup zamezen vahadlovým mechanismem se zákrytovým terčem uzavírající překrytím 
prostor pro ovládání zajišťovací tyče. Ovládání (uzamčení) je navrženo užitím dozického zámku nepřímo 
spřaženého s tímto vahadlovým mechanismem. 

Nosný rám je opatřen přivařeným páskem FeZn umožňující přes typovou svorku připojení ochranného vodiče 
k ochrannému uzemnění kolektoru. Povrchová úprava je metalizací s více násobným nátěrem v barvě podle 
účelu budoucího užití poklopu (signální zelená pro LUP nebo šedá pro LOP. Sestava ovládacích tyčí jsou 
v nerezovém provedení. 

Pokyny pro montáž 

- poklop osazovat a betonovat v zavřené a zamčené poloze 

- při montáži, betonáži a dalších pracích dbát na čistotu, aby nedošlo k poškození poklopu, dosedacích 
ploch, těsnění a mechanismu zámku 

- v případě umístění žebříku překontrolovat a odsouhlasit správnou pozici tak, aby nedošlo ke kolizi 
žebříku s ovládacím zařízením či jinou částí poklopu 

- v případě, že zhotovitel není přímým výrobcem poklopu, doporučuje objednatel zvážení přítomnosti 
odborného technika výrobce poklopu při jeho montáži 
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Fotodokumentace poklopu 
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Příloha 2.2 

TUP (těžký únikový poklop), TOP (těžký obslužný poklop) – pro oblast Východ a Západ 

Jedná se o těžký ocelový poklop, který je využíván pro únik z kolektorů, případně jako poklop obslužný. Poklop 
o světlých rozměrech 700 x 900 mm je konstrukčně opatřen zajišťovacím systémem s možností uzamčení víka 
za použití typového dozického zámku na jednotný klíč užívaný KP, a.s. Technické řešení poklopu je chráněno 
užitným vzorem a je zapsáno na Úřadu průmyslového vlastnictví. Tento typ poklopu je určen výhradně pro 
oblasti Východ a Západ. 

Základní technické parametry 

Umístění poklopů chodníky, pěší zóna, plochy pro stání osobních aut (obslužný) 

Světlý průlezný profil 700 x 900 mm 

Dovolené zatížení 60 kN (B 125) 

Celková hmotnost  193,0 kg 

Uzavírání zvenku  2 zástrče + dozický zámek + trojhlavý klíč na šroub 

Uzavírání zevnitř  bez uzamčení – pákou, potřebná síla na otevření: 250 N 

Osazení poklopu  zabetonování do límce šachty 

Materiál   konstrukce z oceli S235 JR, rošt S355, povrchový plech slzičkový, spojovací mat. nerez 

Zátka   nerezová 

Barva   zelená RAL 6001 (únikový p.), šedivá RAL 7045 (obslužný p.) 

Povrchová úprava metalizace - po důkladném otryskání opatřit nástřikem (pokovením) slitinou ZnAl 15 
(85% Zn, 15% Al - např. Zinacor 850) v tloušťce 100 μm a následně opatřena krycí 
nátěrovou hmotou na zinkové povrchy např. polymerátový systém či epoxidový 
základ + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka nátěrů 240 μm) 

Technický popis 

Poklop se sestává z nosného rámu a otvíravého víka, které je doplněno o odlehčovacího zařízení (plynová 
vzpěra). Rám je tvořen úhelníky, na kterých jsou přivařeny kotevní prvky pro zabetonování do žb. věnce krčku 
poklopu. Na obvodu rámu je navařen ocelový pásek, který slouží k vyrovnání úrovně víka a rámu. Na rámu jsou 
umístěny dva třídílné panty. Držák signalizace otevřeného poklopu je ukotven na připraveném plechu na rámu. 
Víko je tvořeno slzičkovým plechem, po obvodě a ve střední části ztuženo pásovinami. Odlehčování poklopu je 
provedeno plynovou vzpěru např. kat. č. 280499 (např. výrobce ALKO,SRN) s parametry: L=1138 mm, H = 500 
mm, jmenovitá síla = 1000 N opatřené klouby se závitem M10 kat. č. 212 772 (2ks / 1 vzpěru) ukotvenou k víku 
rámu v připraveném oku a k pásovině s okem, která je přišroubován k rámu poklopu a přikotvena min. 2 ks 
chemických kotev. 

V nosném ocelovém rámu jsou vyfrézovány dvě drážky za sebou pro půlkulaté těsnění poklopu. 

Manipulace s víkem poklopu je řešena ručně po přestavení ovládací páky z vnitřní strany. Proti nežádoucímu 
otevření víka je poklop zabezpečen dvoubodovým rozvorovým zařízením. Zajištění je v uzavřené poloze 
provedeno v přestavení vodorovným posunutím do připravených záchytných otvorů na rámu, čímž  dojde 
k mobilnímu upevnění krajů víka k nosnému rámu. Přestavení je možné z vnitřní i z vnější strany. Proti 
neoprávněnému přestavení z vnější strany je přístup k ovládání zajištěn dozickým zámkem přístupným po 
odšroubování zátky. Do závitu zátky se po odemčení osazuje odnímatelná rukojeť poklopu. Sekundární jištění 
poklopu je provedeno řetízkem. 

Nosný rám je opatřen přivařeným páskem FeZn umožňující přes typovou svorku připojení ochranného vodiče 
k ochrannému uzemnění kolektoru. Povrchová úprava je metalizací s více násobným nátěrem v barvě podle 
účelu budoucího užití poklopu (signální zelená pro TUP nebo šedá pro TOP. Sestava ovládacích tyčí včetně 
uzavíracího mechanismu a spojovacího materiálu jsou v nerezovém provedení. Součástí dodávky ke každému 
poklopu je trojhlavý klíč. 

Pokyny pro montáž – podklady výrobce 

- poklop osazovat a betonovat v zavřené a zamčené poloze, bez plynových pružin 

- plynové pružiny namontovat až po řádném vytvrdnutí betonu, dodržet správnou polohu plynové 
pružiny – pístní tyčí dolů 
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- při montáži, betonáži a dalších pracích dbát na čistotu, aby nedošlo k poškození poklopu, dosedacích 
ploch, těsnění a mechanismu zámku 

- v případě umístění žebříku překontrolovat a odsouhlasit správnou pozici tak, aby nedošlo ke kolizi 
žebříku s ovládací pákou či jinou částí poklopu 

- v případě, že zhotovitel není přímým výrobcem poklopu, doporučuje objednatel zvážení přítomnosti 
odborného technika výrobce poklopu při jeho montáži 

- zhotovitel (výrobce) poklopu doloží návod k obsluze a údržbě a prohlášení výrobce o únosnosti 
poklopu 

Fotodokumentace poklopu 

  

 

  

PŮDORYS – RÁM   VÍKO 
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Příloha 2.3 

TUP (těžký únikový poklop), TOP (těžký obslužný poklop) – pro oblast Centrum 

Jedná se o těžký ocelový poklop, který je využíván pro únik z kolektorů, případně jako poklop obslužný. Poklop 
o světlých rozměrech 700 x 900 mm je konstrukčně opatřen zajišťovacím systémem s možností uzamčení víka 
za použití typového dozického zámku na jednotný klíč užívaný KP, a.s. Technické řešení poklopu je chráněno 
užitným vzorem a je zapsáno na Úřadu průmyslového vlastnictví. Tento typ poklopu je určen výhradně pro 
oblast Centrum. 

Základní technické parametry 

Umístění poklopů chodníky, pěší zóna, plochy pro stání osobních aut (obslužný) 

Světlý průlezný profil 700 x 900 mm 

Dovolené zatížení 60 kN (B 125) 

Celková hmotnost  124,0 kg 

Uzavírání zvenku  3 zástrče + dozický zámek + trojhlavý klíč na šroub 

Uzavírání zevnitř  bez uzamčení – pákou, potřebná síla na otevření: 250 N 

Osazení poklopu  zabetonování do límce šachty 

Materiál   konstrukce z oceli S235 JR, rošt S355, povrchový plech slzičkový, spojovací mat. nerez 

Zátka   nerezová 

Barva   zelená RAL 6001 (únikový p.), šedivá RAL 7045 (obslužný p.), z povrchu šedivé 

Povrchová úprava metalizace - po důkladném otryskání opatřit nástřikem (pokovením) slitinou ZnAl 15 
(85% Zn, 15% Al - např. Zinacor 850) v tloušťce 100 μm a následně opatřena krycí 
nátěrovou hmotou na zinkové povrchy např. polymerátový systém či epoxidový 
základ + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka nátěrů 240 μm) 

Technický popis 

Poklop se sestává z nosného rámu a otvíravého víka, které je doplněno o odlehčovacího zařízení (plynová 
vzpěra). Rám je tvořen úhelníky, na kterých jsou přivařeny kotevní prvky pro zabetonování do žb. věnce krčku 
poklopu. Na obvodu rámu je navařen ocelový pásek, který slouží k vyrovnání úrovně víka a rámu. Na rámu jsou 
umístěny dva třídílné panty. Držák signalizace otevřeného poklopu je ukotven na připraveném plechu na rámu. 
Víko je tvořeno slzičkovým plechem, po obvodě a ve střední části ztuženo pásovinami. Odlehčování poklopu je 
provedeno plynovou vzpěru např. kat. č. 280499 (např. výrobce ALKO,SRN) s parametry: L=1138 mm, H = 500 
mm, jmenovitá síla = 1000 N opatřené klouby se závitem M10 kat. č. 212 772 (2ks / 1 vzpěru) ukotvenou k víku 
rámu v připraveném oku a k pásovině s okem, která je přišroubován k rámu poklopu a přikotvena min. 2 ks 
chemických kotev. 

V nosném ocelovém rámu jsou vyfrézovány dvě drážky za sebou pro půlkulaté těsnění poklopu. 

Manipulace s víkem poklopu je řešena ručně po přestavení ovládací páky z vnitřní strany. Proti nežádoucímu 
otevření víka je poklop zabezpečen dvoubodovým rozvorovým zařízením. Zajištění je v uzavřené poloze 
provedeno v přestavení vodorovným posunutím do připravených záchytných otvorů na rámu, čímž  dojde 
k mobilnímu upevnění krajů víka k nosnému rámu. Přestavení je možné z vnitřní i z vnější strany. Proti 
neoprávněnému přestavení z vnější strany je přístup k ovládání zajištěn dozickým zámkem přístupným po 
odšroubování zátky. Do závitu zátky se po odemčení osazuje odnímatelná rukojeť poklopu. Sekundární jištění 
poklopu je provedeno řetízkem. 

Nosný rám je opatřen přivařeným páskem FeZn umožňující přes typovou svorku připojení ochranného vodiče 
k ochrannému uzemnění kolektoru. Povrchová úprava je metalizací s více násobným nátěrem v barvě podle 
účelu budoucího užití poklopu (signální zelená pro TUP nebo šedá pro TOP. Sestava ovládacích tyčí včetně 
uzavíracího mechanismu a spojovacího materiálu jsou v nerezovém provedení. Součástí dodávky ke každému 
poklopu je trojhlavý klíč. 

Pokyny pro montáž – podklady výrobce 

- poklop osazovat a betonovat v zavřené a zamčené poloze, bez plynových pružin 

- plynové pružiny namontovat až po řádném vytvrdnutí betonu, dodržet správnou polohu plynové 
pružiny – pístní tyčí dolů 
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- při montáži, betonáži a dalších pracích dbát na čistotu, aby nedošlo k poškození poklopu, dosedacích 
ploch, těsnění a mechanismu zámku 

- v případě umístění žebříku překontrolovat a odsouhlasit správnou pozici tak, aby nedošlo ke kolizi 
žebříku s ovládací pákou či jinou částí poklopu 

- v případě, že zhotovitel není přímým výrobcem poklopu, doporučuje objednatel zvážení přítomnosti 
odborného technika výrobce poklopu při jeho montáži 

- zhotovitel (výrobce) poklopu doloží návod k obsluze a údržbě a prohlášení výrobce o únosnosti 
poklopu 

Fotodokumentace poklopu 
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Příloha 2.4 

LMP (lehký montážní poklop) 

Jedná se o lehký ocelový poklop, který je využíván jako obslužný pro dopravu, manipulaci a výměnu rozměrově 
velkých ovládacích prvků, potrubí apod. Poklop o různých světlých rozměrech (např.: 600 x 900 mm, 600 x 1800 
mm, 900 x 1200 mm, 900 x 1800 mm, 1200 x 1200 mm a 600 x 2700 mm) je konstrukčně opatřen zajišťovacím 
systémem užívaný KP, a.s. 

Základní technické parametry 

Umístění poklopů do zeleně, chodník 

Světlý průlezný profil 600 x 900 (1800; 2700), 900 x 1800, 1200 x 1200 mm, 900 x 900 mm 

Dovolené zatížení 1,5 kN 

Celková hmotnost  74,9 (pro 600 x 900 mm) – 253,0 kg (pro 1200 x 1200 mm) 

Uzavírání zvenku  typový trojhlavý klíč  

Uzavírání zevnitř  zasouvací kolíky s řetízkem (bajonetový uzávěr) 

Osazení poklopu  zabetonování do límce šachty nad úroveň / do úrovně terénu 

Materiál   konstrukce z oceli S235 JR, spojovací mat. nerez 

Zátka   nerezová 

Barva   šedivá RAL 7045 

Povrchová úprava metalizace - po důkladném otryskání opatřit nástřikem (pokovením) slitinou ZnAl 15 
(85% Zn, 15% Al - např. Zinacor 850) v tloušťce 100 μm a následně opatřena krycí 
nátěrovou hmotou na zinkové povrchy např. polymerátový systém či epoxidový 
základ + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka nátěrů 240 μm) 

Technický popis 

Poklop se skládá z nosného rámu a odnímatelného víka. Rám je tvořen úhelníky, na kterých jsou přivařeny 
kotevní prvky pro zabetonování do žb. věnce krčku poklopu. Na obvodu rámu je navařen ocelový pásek, který 
slouží k vyrovnání úrovně víka a rámu. Víko je tvořeno slzičkovým plechem, po obvodě ztuženo úhelníky a ve 
středu válcovaným profilem „T“. 

Spára mezi rámem a víkem bude při osazování víka vyplněna trvale pružným tmelem. V nosném ocelovém 
rámu jsou vyfrézovány drážky pro těsnění poklopu. První těsnění je silikonové, druhé je samolepící EPDM tvaru 
profilu „K“. 

Manipulace s víkem poklopu je řešena pomocí systému těsněných uzavíracích hlavic a použití typového 
trojhlavého klíče. Zajištění poklopu proti vniku nežádoucích osob do kolektoru je navrženo systémem 
zasouvacích nerezových kolíků s řetízkem (proti ztracení). 

Nosný rám je opatřen přivařeným páskem FeZn umožňující přes typovou svorku připojení ochranného vodiče 
k ochrannému uzemnění kolektoru. Povrchová úprava je metalizací s více násobným nátěrem. 

Pokyny pro montáž 

- poklop osazovat a betonovat v zavřené a zamčené poloze 

- při montáži, betonáži a dalších pracích dbát na čistotu, aby nedošlo k poškození poklopu, dosedacích 
ploch a těsnění 

- v případě, že zhotovitel není přímým výrobcem poklopu, doporučuje objednatel zvážení přítomnosti 
odborného technika výrobce poklopu při jeho montáži 

- po poslední manipulaci s poklopem spáry zatmelit polyuretanovým tmelem např. Sikaflex 
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Příloha 2.5 

TMP (těžký montážní poklop) 

Jedná se o těžký ocelový poklop, který je využíván jako obslužný pro dopravu, manipulaci a výměnu rozměrově 
velkých ovládacích prvků, potrubí apod. Poklop o různých světlých rozměrech (např.: 1000 x 1400 mm, 1200 x 
1200 mm, případně jiné rozměry podle místních podmínek) je určen pro manipulaci pouze se zdvihacím 
zařízením (jeřáb či hydraulická ruka). 

Základní technické parametry 

Umístění poklopů chodníky, pěší zóna, plochy pro stání osobních aut, výjimečně vozovka 

Světlý průlezný profil 1000 x 1400, 1200 x 1200, případně jiné rozměry podle místních podmínek 

Dovolené zatížení 95 kN (C 250) 

Celková hmotnost  max. 670 kg (pro 1200 x 1200 mm) 

Uzavírání   osazení do rámu 

Manipulace  pomocí jeřábu či hydraulické ruky 

Osazení poklopu  zabetonování do límce šachty pod úroveň terénu 

Materiál   konstrukce z oceli S235 JR 

Barva   šedivá RAL 7045 

Povrchová úprava metalizace - po důkladném otryskání opatřit nástřikem (pokovením) slitinou ZnAl 15 
(85% Zn, 15% Al - např. Zinacor 850) v tloušťce 100 μm a následně opatřena krycí 
nátěrovou hmotou na zinkové povrchy např. polymerátový systém či epoxidový 
základ + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka nátěrů 240 μm) 

Technický popis 

Poklop se skládá z nosného rámu a odnímatelného víka. Rám je tvořen úhelníky a pásovinami, na kterých jsou 
přivařeny kotevní prvky pro zabetonování do žb. věnce krčku poklopu. Na obvodu rámu jsou s odstupem 
navařeny další pásoviny, které slouží k vymezení prostoru víka. Víko je tvořeno hladkým plechem vyztuženým 
válcovanými profily „H“, příp. „I“ a doplněno dalšími kolmo směřovanými pásovinami. Vrchní část víka je po 
obvodě doplněna vymezujícími pásovinami včetně ok pro uchycení, střední část vrchu víka výšky 100 mm je 
připravena pro vyplnění dle skladby konstrukce povrchových vrstev (dlažba, asfalt). 

Spára mezi rámem a víkem bude při osazování víka vyplněna gumovým těsněním (pásovinou) a ve svrchní 
vrstvě trvale pružným tmelem (součást dodávky poklopu). V nosném ocelovém rámu je připravený prostor pro 
osazení těsnění poklopu. 

Manipulace s víkem poklopu je řešena pomocí zvedacího zařízení s uchycením háků či vázacích lan 
do připravených závěsných ok v úrovni vyplnění poklopu. Poklop je proti vniknutí nežádoucích osob do 
kolektoru zajištěn vlastní hmotností poklopu, která neumožňuje svépomocné otevření poklopu. 

Nosný rám je opatřen přivařeným páskem FeZn umožňující přes typovou svorku připojení ochranného vodiče 
k ochrannému uzemnění kolektoru. Povrchová úprava je metalizací s více násobným nátěrem. 

Pokyny pro montáž – podklad výrobce 

- poklop osazovat a betonovat včetně víka 

- při montáži, betonáži a dalších pracích dbát na čistotu, aby nedošlo k poškození poklopu, dosedacích 
ploch a těsnění 

- v případě, že zhotovitel není přímým výrobcem poklopu, doporučuje objednatel zvážení přítomnosti 
odborného technika výrobce poklopu při jeho montáži 

- po poslední manipulaci s poklopem spáry zatmelit polyuretanovým tmelem např. Sikaflex 

- zhotovitel (výrobce) poklopu doloží návod k obsluze a údržbě a prohlášení výrobce o únosnosti 
poklopu 
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Příloha 3 

Vzor tabulky souřadnic pro rušené objekty 

                  

Poř.č.: 1 Poklop: MK001 Místo: JM 6   

                  

Obec: Praha (okres Hlavní město Praha); 554782 

Katastrální území: Chodov 728225 

Parcelní číslo(a): 3336/131 

3336/130 

Tabulka souřadnic 

Bod Y X Zp Zt 

1 739 648,970 1 049 419,170 193,280 194,320 

2 739 648,970 1 049 419,170 193,280 194,320 

3 739 648,970 1 049 419,170 193,280 194,320 

4 739 648,970 1 049 419,170 193,280 194,320 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém: Bpv 

Schéma 

Půdorys Řez 
 

1 
 

4 
 

 

Zt 

terén 
 

 

Zp 
  

  

2 3 

Poznámky 

Uvedené body 1 až 4 jsou orientační, pořadí není předepisované. 

Zaměření je předpokládáno u vnějšího líce konstrukce, tedy konstrukce včetně všech ochranných vrstev 

hydroizolací. Výšková úroveň Zp je nejvyšší místo zkráceného krčku včetně ochranného betonu hydroizolace. 

Zt je výška přilehlého terénu. 
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Příloha 4 

Návod na SAN 2000 
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Příloha 5 

Katalogový list PROMASTOP - CC 
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Příloha 6 

Pokyny pro provádění doplňkového pospojování 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
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1 ÚVOD 

Vyhláška 73/2010Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízeních stanovuje v § 1 vyhrazená 
elektrická technická zařízení, kterými dle § 2, této vyhlášky jsou: 

- zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace, 

- zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010Sb. obsahuje požadavky pro vydání oprávnění, v odpovídajících 
podrobnostech, ze kterých v čl. 1 vyplývá:  

- „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky 
zařízení pouze na základě oprávnění (viz Zákon č. 174/1968 Sb ve znění pozdějších předpisů § 6a odst. 
1 písm. d) a § 6c odst. 3 písm. e) v aktuálním znění) vydaného organizací státního odborného dozoru“. 

Navazující zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů zařazuje a 
označuje opravy, montáž a odborné technické instalace (instalace elektrického zařízení) jako regulovanou 
činnost. 

Kvalifikační požadavky na osoby způsobilé k výkonu výše uvedených činností stanovuje platná Vyhláška č. 
50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Z obsahu kapitoly „1. Úvod“ vyplývá: 

Činnosti v oblasti elektrotechniky, které se řídí ochranným opatřením pro zajištění bezpečnosti resp. ochrany 
před úrazem elektrickým proudem, smějí vykonávat pouze právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které 
prokazatelně získali a vlastní potřebná aktuální osvědčení a oprávnění pro tyto činnosti. Při předkládání nabídek 
zhotovitelem bude, jako jejich součást, tyto doklady požadovat k nahlédnutí odběratel KP, a.s. 

2 VŠEOBECNÁ INFORMACE 

Ochranu před úrazem elektrickým proudem, v prostorách s elektrickým zařízením, řeší ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 
ZMĚNA Z1:2010 a navazující ve dvou stupních: 

- Ochrana normální (dosažená některým ze způsobů uvedených v odstavci NA.1.2 

- Ochrana doplněná (dosažená rozšířením normální ochrany o některý z druhů doplňkové ochrany dle 
tabulky NA2 nebo opatřením zvyšujícím účinnost normální ochrany. 

Ochranná opatření v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 :2018 musí sestávat z: 

- vhodné kombinace opatření, pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění 
ochrany při poruše nebo 

- zvýšené ochrany, která zajišťuje jak základní ochranu, tak ochranu při poruše. 

2.1 Konkrétní informace KP, a.s. 

V kolektorech provozovaných společností Kolektory Praha, a.s., je ochrana před úrazem elektrickým proudem 
prvotně zajišťovaná určením prostorů podle působení vnějších vlivů (včetně schopnosti osob), přičemž výstupy 
jsou zhodnoceny v dokumentu „Protokol o určení vnějších vlivů“, zpracovaném dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 
s použitím níže uvedených příloh a tabulek: 

Příloha A; Příloha ZA; Tabulky ZA. 1; ZA.1N; Národní přílohy NA; NB, v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA 
Z1, Příloha NA a s ní souvisejících tabulek NA…(blíže zmíněných v následujícím textu). 

Ochrana je zajišťovaná kombinací stupňů ochrany normální a doplněné dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, Tabulka 
NA. 2 Stupně ochrany u zařízení a instalací do AC 1000 V a DC 1500 V provedením stupně ochrany: 

- Normální  1. automatické odpojení od zdroje 

- Doplněné  a) automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování 

s přihlédnutím k tabulkám „NA. 4-Prostory normální“ respektive, „NA. 5-Prostory nebezpečné“ a v případě 
lokální potřeby i „NA. 6-Prostory zvlášť nebezpečné“. 
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UPOZORNĚNÍ UNMZ: 

Témata o vnějších vlivech přenesená do Z1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 nahrazované ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018: 

(1) Kapitolu členění prostorů na „Normální; Nebezpečné; Zvlášť nebezpečné“ uvedenou v Z1 ČSN 33 2000-4-
41ed. 2 již ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 neuvádí a zvažuje se, její přenesení do TNI. 

(2) Určování prostorů podle působení vnějších vlivů – na podkladě určení vnějších vlivů pro potřeby posouzení 
nebezpečí elektrického úrazu – pokud do uplynutí platnosti ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (tj. do 7. 7. 2020) nebude 
tato tematika zapracována do TNI, bude nutno v případě potřeby toto rozhodnout, v protokolu o určení 
vnějších vlivů. 

Smyslem provedení doplňující ochrany pospojováním je uvést v dotčeném kolektoru veškeré nebezpečné 
vodivé části a zařízení na shodný potenciál a tím splnit požadavky ochrany základní a ochrany při poruše. 

Součástí dokladové části dokumentace kolektoru je „Protokol o určení vnějších vlivů“, který musí být po dobu 
životnosti zařízení archivován. (viz. §§1 a 2 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 3 
nařízení vlády č.378/2001 Sb.). 

Záměrem obsahu předkládané kapitoly je poskytnout zúčastněným, přednostně odborným zhotovitelům, 
řešícím, na všech dotčených úrovních, problematiku pospojování v kolektorech, jednoznačnou informaci o 
pravidlech sjednocujících způsob, úrovně a rozsah úkonů v jednotlivých postupových krocích. 

Ekonomická výhodnost předkládané nabídky konkrétní akce, nesmí v řešené problematice nikdy omezovat 
nebo snižovat míru požadavků technického řešení respektujících bezpečnostní opatření. 

3 POJMY A DEFINICE 

V dalším textu jsou užity pojmy, jejichž metodický význam uvádí ČSN EN 61140 ed.3 kapitola 3., ze které 
citujeme: 

základní ochrana  ochrana před úrazem elektrickým proudem v bezporuchovém stavu 

doplňková ochrana ochrana před úrazem elektrickým proudem doplňková k základní ochraně a/nebo k 
ochraně při poruše 

základní izolace  izolace nebezpečných živých částí, která zajišťuje základní ochranu  

ochrana při poruše ochrana před úrazem elektrickým proudem při jedné poruše 

pospojování; vyrovnání potenciálů zajištění elektrických spojení mezi vodivými částmi za účelem 
vyrovnání potenciálů  

nebezpečná živá část živá část, která za určitých podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem  

neživá část  vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale která se může 
stát živou v případě poruchy základní izolace 

cizí vodivá část  vodivá část, která není součástí elektrické instalace, která může přivést elektrický 
potenciál, obvykle potenciál lokální země. 

dosah ruky  zóna možného dotyku, sahající od povrchu, kde osoby obvykle stojí nebo po němž se 
pohybují, až po mez kam může osoba dosáhnout rukou v jakémkoli směru bez použití pomůcek  

země   pojem zahrnující planetu a její fyzikální hmotu 

svorka na pospojování svorka umístěná na zařízení nebo předmětu určená pro elektrické spojení se 
soustavou. 

osoba poučená (v elektrotechnice)  osoba přiměřeně poučená osobami znalými nebo pod jejich 
dohledem, aby jí to umožnilo rozeznat rizika a vyhnout se nebezpečím, která elektřina může způsobit. 

osoba znalá (v elektrotechnice)  osoba s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi umožňujícími jí 
rozeznat rizika a vyhnout se nebezpečím, která elektřina může způsobit. 

POZNÁMKA 1: Pro potřeby tohoto dokumentu uvádíme ještě vysvětlení dalšího, v dokumentu užívaného pojmu, který 
definice normalizace neuvádí: 
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přípravek na připojení pospojování elektricky trvale vodivé osazení (zřízení) „přípravku“ (např. pásek 
FeZn 30x4/akční délka 100mm, svorka na pospojování, šroub nebo výrobcem stanovený způsob a místo 
připojení) pro elektrické spojení se soustavou doplňkového pospojování. 

POZNÁMKA 2: Citace převzaté z uváděných normalizačních materiálů jsou v obsahu tohoto dokumentu uváděny odlišným 
typem písma než jeho průvodní text. 

4 DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ 

Navrhuje projekt elektro v souladu s požadavky ČSN 33.2000-5-54 ed.3:2012. Průřez vodiče určeného pro 
připojení k soustavě pospojování nesmí být dle 544.1 menší než: 

- 6 mm
2
 mědi 

- 16 mm
2
 hliníku nebo 

- 50 mm
2
 ocel 

4.1 Materiálové verze s dimenzemi vhodnými pro použití v kolektorech: 

Pásek FeZn 30 x 4mm používá se jako hlavní přípojnice pospojování odpovídající průřezu 120 mm
2
 

Drát FeZn průměr 10 mm  s průřezem 78,50 mm
2
- vhodný pro propojování OCK mezi sebou, 

připojování OCK, dílů OCK a zařízení (např. poklopů) na hlavní přípojnici a všude tam, kde může být 
pospojování, vlivem provozu vystaveno nebezpečí mechanického poškození v rozsahu, jakému nelze u Cu 
6 mm

2
 čelit dostupnou ochranou 

Drát FeZn průměr 8 mm; nebo pásek FeZn 20 x 2,5 mm splňují nejmenší dovolený průřez v oceli - vhodný 
např. pro přemostění vodoměru 

Cu 6 mm2 drát nebo lano  přičemž provedení (drát nebo lano) se stanovuje s ohledem na provozní 
potřeby, podle charakteru namáhání, či ohrožení mechanickým poškozením, kterému je vedení vystaveno. 
Napojení (vč. ukončení) se provádí (dle dimenze) výlučně technologií a prostředky stanovenými pro daný typ 
vodiče výrobcem. 

Cu 6 mm
2
 je určen pro dílčí pospojování, (např. připojování přístrojů a drobnějších předmětů) i tam kde není 

chráněn proti mechanickému poškození (543.1.3). Není vhodný pro připojování OCK s ohledem na obtížnou 
ochranu před předpokládatelným mechanickým poškozením. 

Průřez vodiče (chráněného proti mechanickému poškození), určeného pro připojení koncového zařízení 
(výrobku) se řídí velikostí šroubu (tj. „svorky na pospojování“), připravených na něm výrobcem. 

5 POŘADÍ DÍLŮ ŠROUBENÍ PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ 

Pro jednotlivé druhy připojení OCK na pospojování drátem (resp. lanem) platí tyto požadavky: 

a) Na OCK ošetřenou pouze barvou 
aa) hlava šroubu – plochá podložka – vodič – vějířová podložka – OCK – vějířová podložka – matice 
ab) samořezný šroub – plochá podložka – vodič – vějířová podložka

1
 – OCK 

ac) hlava šroubu – plochá podložka – vodič – vějířová podložka – OCK se závitem 

b) Na OCK ošetřenou antikorozní ochranou žárovým zinkováním ponorem nebo metalizací a ochranným 
nátěrem provedeného pokovení 
ba) hlava šroubu – plochá podložka – vodič – plochá (vějířová

2
) podložka – OCK – plochá podložka – 

matice 
bb) samořezný šroub – plochá podložka – vodič – OCK 
bc) hlava šroubu – plochá podložka – vodič – OCK se závitem 

                                                                 
1
 Vějířovou podložku lze vypustit, pokud tloušťka materiálu, do kterého je samořezný šroub zapuštěn, vykazuje lepší 

spojitost (vodivost), než by zajistila vějířová podložka 
2
 Vějířovou podložku místo ploché osazovat pouze pokud sestava nevykazuje potřebnou spojitost 
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6 ZACHOVÁNÍ ELEKTRICKÉ SPOJITOSTI 

Všechny spoje ochranného vodiče a náhodného ochranného vodiče jakož i všechny spoje mezi náhodným 
ochranným vodičem a ochranným vodičem musí být vodivé viz NA.18.4 (543.3). 

Spoje jsou dovoleny – svařované, pájené (ve slaboproudých obvodech), šroubované, nýtované, zdířkové nebo 
jiné jim rovnocenné. 

Při spojování neživých částí přístrojů s nosnou částí zařízení šroubem s vějířovou podložkou se musí přihlížet k 
prostředí, ve kterém je zařízení umístěno. Pozor např. na prostředí agresivní. 

Vějířové podložky používat při vzájemném sestavování dílů výstroje do konstrukčních celků pouze v 
odůvodněných případech viz Technické standardy KP, a.s. kapitola 4 Výstroj sdružené trasy, odst. 4.1.1 Ocelové 
konstrukce; odst. 4.1.3 Povrchová úprava; 4.1.4 „Ochrana před úrazem elektrickým proudem a proti účinkům 
bludných proudů“. 

Povrchy vytvářející kontaktní styčné plochy (vč. šroubové sestavy takového bodu pospojování), musí být vždy 
celoplošně ošetřeny prostředky vytěsňujícími vlhkost pro udržení dlouhodobé kvalitní spojitosti, vzhledem k 
trvale vlhkému prostředí v kolektoru. 

7 KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ 

Kvalifikace zaměstnanců v elektrotechnice se posuzuje dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Rozděluje pracovníky do 
dvou základních kategorií: 

- na pracovníky bez elektrotechnického vzdělání a 

- na pracovníky s elektrotechnickým vzděláním. 

Prvou skupinu tvoří pracovníci seznámení dle § 3 a pracovníci poučení dle § 4. Pracovníci seznámení i poučení 
jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu potřebném pro výkon své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na 
elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a 
seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Bližší viz kapitola 2. „Pojmy a 
definice“. 

Druhou skupinu tvoří pracovníci znalí dle § 5 a znalí s vyšší kvalifikací dle § 6, 7, 8, kteří docíleným 
elektrotechnickým vzděláním a absolvovanou praxí, splňují požadavky stanovené pro výkon práce v nárocích 
jednotlivých výše uvedených paragrafů. 

Po splnění vyšších požadavků vyhlášky č. 50/1978Sb. a složení stanovených zkoušek je možné získat kvalifikace 
dle § 9 až §11.  

Při určování vnějších vlivů, pro správné stanovení „Schopnosti osob“ „kód „B – Využití“, je třeba brát v úvahu 
znění závazného dokumentu „Provozní řád KP, a. s. 2019“, který stanovuje jednoznačně požadavky pro vstup 
osob a pro povolení práce v kolektorech. 

Vstupující osoby (tj. vlastní nebo cizí zaměstnanci) určeni k výkonu samostatné práce musí být před vstupem 
prokazatelně proškoleny provozovatelem kolektoru. Proškolení obsahuje seznámení s požárně bezpečnostními 
podmínkami pro práci v kolektorech, respektive poučení jak zajistit BOZP vlastní tak i spolupracovníků. 

Navíc - zaměstnanci KP, a. s. a všichni pracovníci zhotovitelů prací, mající povinnost vykonávat práce v kolektou 
v blízkosti (tj. v ochranném pásmu) kabelů vysokého napětí, musí být ve své domovské organizaci prokazatelně 
seznámeni, v rozsahu své činnosti, s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné 
ohrožení těmito zařízeními, podle § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb., čímž se zařazují do kategorie „ Pracovník seznámený. 

Posuzovat stav elektrických zařízení, obsluhovat je a provádět práce na nich smějí pouze osoby, mající pro 
konkrétní druh činností prokazatelně aktuální kvalifikaci odpovídající požadavkům vyhlášky č. 50/1978 Sb.  

Pokud nastane nestandardní překážka nebo stav, pro jejíž naléhavost nelze osoby před vstupem proškolit - 
musí tyto osoby vstupovat a pracovat v kolektoru pod dohledem nebo dozorem osob znalých nebo 
poučených. 
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8 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

Potřebu, způsob a rozsah provedení pospojování stanovuje, pro konkrétní stavbu či oblast kolektoru v 
odpovídajících podrobnostech, projekt řešící „Elektro-silnoproud“ s užitím podkladů uvedených v kap. 2, odst 
2.1. Pokud jsou s ohledem na technickou náročnost zjištěny nadstandardní potřeby je povinností projektanta 
elektro na tento stav v dokumentaci reagovat podrobnějším zpracováním řešení. 

V kolektorech v nichž jsou nebo mají být uložena vedení VN nebo VVN je třeba koncepci celkového provedení a 
řešení pospojování projednat a odsouhlasit se správcem (provozovatelem) těchto vedení. Shodně tak je třeba 
vyžádat souhlas s konceptem technického řešení pospojování u trubních řadů s jejich správci či provozovateli. 

V popisu návrhu připojení jednotlivých předmětů k pospojování musí být uvedeno, mají-li pro ně osazen 
„přípravek“, nebo zda a jak je třeba způsob připojení systémově zajistit. V dokumentaci nutno požadavek na 
přípravek zohlednit, předepsat ho i v objednávce dodávky a finanční nárok nadstandardu uvést v rozpočtu. U 
předmětů majících atestaci konkrétních (např. požárních, tlakových apod.) vlastností, není-li u nich z výroby 
provedena příprava pro připojení, musí být způsob a provedení připojení projednáno navrhovatelem s 
výrobcem tak, aby nebyl dotčen předmět atestace. 

Při navrhování výstroje musí projektant OCK akceptovat požadavky a koncepci pospojování stanovené 
projektem elektro. Antikorozní ochrana sledovaných konstrukcí a výrobků předpokládá provedení dle 
dokumentu „Technické standardy KP, a. s.“ tj. pokovením, jehož povrch je uzavřen nátěrem vykazujícím 
potřebnou vodivost, umožňující aplikaci doplňkového pospojování. Druh nátěrové hmoty musí být v projektu 
uveden. Doporučuje se užívat dlouhodobě ověřené druhy nátěrových hmot vykazujících (provedenými revizemi 
elektro) vlastnosti neomezující funkci pospojování. Obvykle se jedná o materiály charakteru PUR. Při volbě 
dosud nepoužívané nátěrové hmoty, musí být její vhodnost na vzorku evidentně ověřena, prokázána a 
rozhodnutí k použití pro hromadnou aplikaci odsouhlaseno KP a.s. 

9 VÝROBA 

Každá konstrukce, předměty nebo zařízení určené pro osazení do kolektoru jsou v podstatě pokládány za 
výrobek se všemi jeho náležitostmi, tedy i nároky na průvodní dokumentaci. Znamená to, že musí mít provozní 
nebo projektovou dokumentaci, která stanovuje jeho nároky a podmínky provozování v konkrétním prostředí, 
respektive jeho odolnost stanoveným vnějším vlivům, ve kterých může být bezpečně užíván. Provedení a 
antikorozní úprava ocelových konstrukcí musí respektovat požadavky závazného dokumentu Technické 
standardy KP, a.s. (kapitola 4 Výstroj sdružené trasy, odst. 4.1.1 Ocelové konstrukce; odst. 4.1.3 Povrchová 
úprava; odst. 4.1.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a účinky bludných proudů) v tom, že musí být již 
z výroby vybaveny odpovídajícím ochranným prvkem (např. páskem, šroubem, svorkou, či závitem pro šroub 
apod.) umožňujícím připojení na pospojování. Takové požadavky platí zcela shodně i v nárocích na konstrukční 
přípravu osazovaných typových výrobků. 

10 DODÁVKA A MONTÁŽ 

Zhotovení pospojování, (tj. dodávku a montáž dle schváleného projektu elektro) provede odborný zhotovitel, 
pracovníky s odpovídající kvalifikací a znalostmi aktuálních podmínek a požadavků obecné i technické 
legislativy, řešících tuto regulovanou činnost elektro, zabezpečující v kolektoru ochranu před úrazem 
elektrickým proudem (podrobně viz „1. Úvod“). Napojení na systém pospojování musí zajistit užitím 
odpovídajících dimenzí a provedením vedení pospojování v souladu s ČSN 33 2000-5-54:2012, ed.3 a 
navazujících, při použití prvků z kabelových souborů a katalogů uzemňovacích materiálů tak, aby jeho technické 
parametry bylo možné kontrolovat. Řemeslná kvalita a odborné provedení odevzdaného díla, (tj. vodivého 
pospojování) jsou zhotovitelem garantovány a završeny vydáním platného dokladu „Revize elektrického 
zařízení“, (viz. ČSN 33 1500; ČSN 33 2000-6 ed. 2), jehož nedílnou součástí je „Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem“. K provedení revize je oprávněn revizní technik v působnosti TIČR (tř. B viz „1. Úvod“). 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE k ČSN 33 2000-5-54:2012, ed.3 čl. 543.2.3; „PŘÍLOHA N“ 
V České republice mohou být vodovodní potrubí používána jako vodiče pospojování. Pokud se týká kabelových 
lávek a kabelových žebříků, ty se dovoluje jako ochranné vodiče nebo vodiče ochranného pospojování používat, 
pokud jsou součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování, u něhož se i při výměně jednotlivých částí dbá 
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na zachování průběžné celistvosti a vodivosti, přičemž jednotlivé na sebe navazující části jsou v místech spojení 
označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. 

11 LEGISLATIVA 

Kapitola „9 Výroba“, výše uvedeného třídění problémů obsahuje zcela vědomé sdělení, že na instalované části, 
díly a zařízení vyžadující v kolektoru připojení na doplňující pospojování je pohlíženo jako na výrobky, které 
splňují veškeré požadavky a podmínky pro užívání, ke kterým jsou určeny, tedy i na BOZP. Za jejich konstrukční 
a bezpečné provedení odpovídá výrobce. Provozovatel kolektoru KP, a. s., má povinnost, po celou dobu 
existence kolektoru, plnit výrobcem stanovené podmínky a požadavky pro užívání výrobku, dle nich ho 
provozovat a trvale udržovat s péčí dobrého hospodáře. 

12 KOMENTÁŘ 

Dodržování výše stanovených postupů je třeba průběžně sledovat, od zúčastněných pracovníků vyžadovat, a již 
od přípravy řešení problému nebo zakázky trvat na jejich plnění. Tyto informace musí být včas známé a trvale 
přístupné všem účastníkům technického řešení i zhotovitelům, kteří v kterékoliv úrovni pracovního procesu, 
přijdou v zakázce do styku s problematikou ochrany před úrazem elektrickým proudem. Týká se to průběhu 
akce, počínaje vyhlášením technického záměru, v přípravě předprojektové a projektové dokumentace, přes 
výběr zhotovitele, objednávku a realizaci díla, až po jeho předání odběrateli. Pokud budou jednotlivé výše 
citované předměty, respektive výrobky a konstrukce, připravovány, v souladu s tímto dokumentem pro 
napojení k pospojování již od výrobce, bude tím zabráněno šíření různorodých názorů na potřebu, rozsah a 
způsob konečného provedení doplňkového pospojování. 

13 PŘÍKLADY STANDARDNÍCH ŘEŠENÍ 

13.1 Doplňující pospojování 

13.1.1 U výrobků, které nemají zřízen (osazen) přípravek 

Pro připojení ochranného pospojování, (např. zárubně požárních, tlakových, kouřtěsných či plynotěsných dveří, 
rámy sestav kabelových kostičkových těsnících systémů např. ROXTEC, BRATTBERG apod.) je třeba již v projektu 
požadovat jeho zřízení (osazení). Není žádoucí řešit taková napojení individuálně až na místě, jako 
„nestandardní situace“ protože tím často dochází k neodbornému zásahu do konstrukce, která má vystaven ze 
zkušebny atest na konkrétní charakteristické vlastnosti. 

13.1.2 U výrobků, které mají zřízen (osazen) přípravek 

Pro připojení ochranného pospojování, je třeba je připojovat pouze stanoveným způsobem. Je nežádoucí na 
nich na místě, (pro jistotu, dle vlastní úvahy), potřebu pospojování rozšiřovat na ostatní součástky takového 
výrobku (např. jednotlivé listy požárních, regulačních či vzduchotechnických klapek, křídel dveří připojených k 
zárubní závěsy „panty“ osazenými výrobcem apod.). Neoprávněně tím dochází k zásahu do záruk vystavených 
výrobcem na konkrétní provedení výrobku. 

13.1.3 Standardní výstroj a OCK 

Určené pro ukládání vedení, jsou přednostně řešeny jako užitný díl, dílensky vyrobený svařenec, antikorozně 
ošetřený, do koncepce stavby na místě pouze montovaný, který je z výroby připraveným prvkem, nebo 
systémem způsobilý připojení na doplňující pospojování. 

13.1.4 Nadstandardní řešení OCK 

Tvoří sestavy přestavitelné výstroje ocelových kabelových konstrukcí, určených k použití pouze v případech, 
vyžadujících místně výškové nebo prostorově variabilní ukládaní kabelu. Taková koncepce umožňuje 
dotvarování poloh OCK do definitivní aktuální podoby až podle místní potřeby ukládaného konkrétního 



Technické standardy Příloha 6 Kolektory Praha, a.s. 

10/2019  8/13 

kabelového vedení, protože potřebnou polohu nelze v projektu z konkrétních důvodů předem přesně určit. 
Základním prvkem je jeden podpěrný bod. Podrobnosti konstrukčního provedení jednoho bodu a jeho 
navrhovaného připojení na pospojování uvádí následující články 13.1.4.1 a 13.1.4.2 

13.1.4.1 Konstrukční řešení sestavy jednoho podpěrného bodu s přestavitelnou výstrojí 

Jeden přestavitelný podpěrný bod nadstandardního řešení tvoří nosná část (stojina nebo závěs) osazená 
několika dalšími samostatnými díly-výložníky, konstrukčně navrženými pro potřebné polohování. Konstrukční 
zpracování polohování výložníku může být realizováno podle potřeby ve dvojím provedení. Výložník je buď 
pevně přivařen k základové desce, nebo přes šroub, se základovou deskou otočně spojen. Pokud je výložník k 
základové desce přímo přivařen, poskytuje taková sestava (v uvolněném stavu, kdy je připravená pro konečné 
zafixování) pouze možnost výškového svislého přestavení polohy výložníku po těle nosné části. V druhé 
variantě, umožňující ještě prostorové nastavení, (tj. otáčení o 360° kolem své vodorovné osy), je v základové 
desce zavařen vodící šroub. Výložník má pro něj na straně přivrácené k základové desce vevařenou čtvercovou 
uzávěru (výplň „L“ profilu), v ose opatřenou otvorem pro vodící šroub. V této variantě je polohovatelný výložník 
otvorem nasazen na vodící šroub (zavařený ve vlastní základové desce) a k ní přes podložku upevněn maticí 
utaženou na vodícím šroubu. Otočné provedení umožňuje, (ploše určené na L profilu výložníku k upevnění 
kabelu příchytkou) jeho plynulé otáčení. Potřebným nastavením sklonu výložníku, je na izolaci kabelů 
zamezeno vzniku nežádoucího otlaku při místním formováním ohybu vedení. K nosné části (stojina - závěs) je 
výložník vždy upevněn přes zmíněnou základovou desku, se kterou tvoří jeden konstrukční celek, bez ohledu na 
způsob vzájemného spojení (pevně či otočně). Sestava (nosné části podpěrného bodu a desek s výložníky) je 
vzájemně kompletovaná šroubovými spojí, s podložkami a matkami. Dvojice závity opatřených prvků, určených 
pro připevnění základové desky jednoho každého výložníků k nosné části, tvoří dílensky připravené klemy, 
ohnuté ve tvaru písmene „U“. Ty při kompletační montáži obepínají obvod nosné části, (stojiny nebo závěsu) 
tak, že na otevřené straně „U“ prochází závitové část každé klemy otvory v základové desce připojovaného 
výložníku. Dotažením matic našroubovaných na závitovou část každé klemy, je deska, osazená výložníkem, 
pevně přitlačena a připojena k tělu nosné části. Každý takový výložník umožňuje výškově svislou rektifikaci, s 
otáčivým upevněním ve vodorovné úrovni. 

13.1.4.2 Způsob připojení jednoho podpěrného bodu s přestavitelnou výstrojí na doplňující pospojování (v 
souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2012; / 543.1.3; 543.2.3 POZNÁMKA 2 a POZNÁMKA N) 

Základním konstrukčním prvkem podpěrného bodu s přestavitelnou výstrojí je nosná část (tj. stojina nebo 
závěs). Pro připojování na systém pospojování musí mít tato část z výroby přivařen praporec, (spojený přímo 
kov na kov) povrchově upravený pokovením, které nesmí být v aktivní kontaktní ploše praporce opatřeno 
nátěrem. Na praporec se typovou uzemňovací svorkou trvale připojí vodič centrálního systému pospojování. 
Tím je celá nosná část každého podpěrného bodu trvale připojena na pospojování, bez ohledu na další 
manipulace s jednotlivými přestavitelnými výložníky. Další díly – přestavitelné výložníky jsou k nosné části 
samostatně připojovány výše popsanými postupy spoji „klema, šroub, podložka matka,“ které splňují v 
technických parametrech požadavky mechanického namáhání. Z hlediska spojitosti pospojování samostatných 
dílů po konečné montáži a upevnění každého výložníku do definitivní polohy, se jedná o torné sepětí kovových 
dílů mechanicky i vodivě zajištěné šroubením jako je tomu u typových svorek ale jistě pevnější, než např. 
srovnatelné spojení otočnými závěsy („panty“) kovových dveří a vík, nebo stykem jeřábových kol s kolejnicemi 
jeřábové dráhy (viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2012/NA.18.4 (543.3). Podmínkou je, že nátěrová hmota, užitá k 
uzavření vrstvy ochranného pokovení dílů, musí být vodivá tak, aby zajistila spojitost pospojování. Jednotlivé na 
sebe navazující díly musí být v místech vzájemného spojení označeny barevnou kombinací zeleno/žlutá. 
Funkčnost provedeného pospojování celé sestavy konečné konstrukce, jednoho podpěrného bodu s 
přestavitelnou výstrojí, musí být pro zdárnou přejímku prokázaná měřením. Jednotně navrhovaná koncepce 
šroubového připojování jednotlivých dílů k nosné části, řeší obecně způsob samostatného připojení jednoho 
každého konkrétního přestavitelného dílu, což prokazuje, že manipulace s ním, nemůže ovlivnit bezpečnou 
funkci pospojování všech ostatních osazených přestavitelných dílů, ani trvalého připojení nosné části jednoho 
podpěrného bodu (stojiny nebo závěsu) k centrálnímu pospojování. 

13.1.5 Shrnutí k návrhu dle čl.13.1.4 

Ze všech výše uvedených důvodů je v postupových krocích dle kap. 6, 8 a 13.1, tohoto elaborátu, uvedena 
nutnost ověřit nejprve na jednom vzorku konstrukční řešení i materiálové provedení konstrukční sestavy, nelze-



Technické standardy Příloha 6 Kolektory Praha, a.s. 

10/2019  9/13 

li aplikovat řešení z již provedené provozované akce, které vč. realizovaného pospojování prokazuje bezpečnou 
funkci předané OCK. 

13.2 Ochrana polohou 

Zábrany a umístění mimo dosah (ochranu polohou) řeší ČSN 33 2000-4-41 ed3.:2018 

Příloha B; B1 Uplatnění. 

Ochranná opatření představovaná zábranami a umístěním mimo dosah zajišťují pouze základní ochranu a jsou 
určena pro uplatnění v instalacích, kde je i kde není zajištěna ochrana při poruše (ochrana proti nepřímému 
dotyku), a které jsou ovládány osobami znalými nebo poučenými, nebo které jsou pod dozorem nebo dohledem 
osob znalých nebo pod dohledem osob poučených. 

B.3. Umístění mimo dosah 

POZNÁMKA Ochrana umístěním mimo dosah je určena pouze k tomu, aby bránila nahodilému dotyku živých částí. 

B.3.1. Části současně přístupné dotyku, které mají rozdílný potenciál, nesmí být v dosahu rukou. 

POZNÁMKA k B 3.1. O dvou částech se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou 
dále než 2,5m. 

13.2.1 Osamocené díly OCK nebo montážní či obslužné poklopy, některé žaluzie VZT 

Jsou díly, u nichž není možnost nahodilého kontaktu. Jsou instalované v bezpečných vzdálenostech od 
přístupného stanoviště obsluh, tj. více jak 2,5m jsou - chráněny polohou, není je proto potřeba připojovat na 
pospojování. 

13.3 Cizí vodivá část 

Za takovou lze pokládat níže uvedené vodivé části a předměty, které nejsou součástí elektroinstalace. Připojit 
je na pospojování je třeba pouze pokud mohou přivést jiný potenciál než potenciál lokální země. 

13.3.1 Šoupata instalovaná v jímkách 

Které jsou určeny pro shromažďování průsakových a drenážních vod, gravitačně odváděných z kolektorů 3. 
kategorie do kanalizace, ovládaná ručně místně, (případně prodlouženým kardanovým pohonem vyvedeným 
stropem na povrch). 

13.3.2 Rámy s odnímatelnými poklopy zakrývajícími jednotlivé jímky 

Určené pro čištění gravitačních drenážních systémů odvodnění osazené v pochozí úrovni obslužné uličky 
kolektoru. Při opravách jsou tyto zpravidla již nahrazovány za kompozitová provedení z důvodů korozivního 
poškozováni vlhkým prostředím. 

13.3.3 Žaluzie, nosné desky vč. rámů a podpůrné konstrukce ventilátorů, zábradlí na přístupových 
schodištích, která nejsou v dosahu neživých částí 

A jiná srovnatelná osazení dalších výrobků či konstrukcí není třeba připojovat na doplňující pospojování, pokud 
netvoří součást elektroinstalace. U nosných desek a podpůrných konstrukcí ventilátorů to platí pouze, pokud na 
nich osazený elektromotor ventilátoru je samostatně připojen na pospojování. 

14 PŘÍKLADY NESTANDARDNÍCH ŘEŠENÍ 

14.1 Posouzení stavu 

Za nestandardní řešení ochrany před úrazem elektrickým proudem je pokládána taková situace, ve které 
ochrana není vyřešena projektem a v aktuálních místních podmínkách je obtížné jednoznačně rozhodnout, zda 
je potřebná, případně s použitím kterého ze standardních provedení, uvedených v tomto dokumentu. V 
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takovém případě, řešení a konečné rozhodnutí, přísluší zaměstnanci KP, a.s. s elektrotechnickou kvalifikací 
osoby znalé, případně osoby znalé s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. Ta po místním šetření a 
zdokumentování příčiny/příčin, které stav způsobují, učiní konečný závěr. Pokud tento postup pochybnost 
neodstraní a problém přetrvává, sestaví KP, a.s. komisi z odborníků, způsobilých stanovit vnější vlivy takového 
místa či provedení. Komise svým rozhodnutím stanoví jak potřebu zřízení ochrany, tak i způsob provedení.  

Nestandardní situace vznikají nejčastěji při provádění oprav a údržby (např. sanace ostění, rušení, opravy a 
výměny poklopů, výstroje, dílů OCK, součástí vzduchotechniky, elektrorozvodů, M+R, čerpání, odvodnění, 
výměny či ukládání inženýrských sítí, užívání přenosného lešení apod.), k čemuž níže uvádíme: 

14.2 Obecně platná pravidla pro zřizování a manipulace s pospojování 

Potřebu připojení předmětu na pospojení nutno posoudit vždy individuálně z hlediska toho, zda dotyčný 
předmět či sestava odpovídá definici „neživá část“ nebo definici „cizí vodivá část“ viz kap. 3. „Termíny a 
definice“, jaké je třídy a jakým napětím zdroje je napájen. 

Povrchy vytvářející kontaktní styčné plochy (vč. šroubové sestavy takového bodu pospojování), musí být vždy 
celoplošně ošetřeny prostředky vytěsňujícími vlhkost pro udržení dlouhodobé kvalitní spojitosti, vzhledem k 
trvale vlhkému prostředí v kolektoru. 

14.2.1 Závěr 

„Neživou část“ nutno vždy připojit na pospojování!! 

„Cizí vodivou část“ nutno připojit na pospojování pouze, může-li přivést jiný potenciál než potenciál lokální 
země. 

U přístrojů všeobecně platí, že nemusí být připojen na pospojování pokud: 

a) se jedná o elektrický předmět třídy II  

b) je napájen ze zdroje bezpečného malého napětí 

14.2.2 Manipulace s pospojováním při výměnách instalovaných OCK 

V případě výměny OCK, které jsou připojeny na provozované pospojování, nesmí být spojitost provozovaného 
pospojování přerušena!! Dotčené místo (úsek) musí být nejprve překlenut náhradním plnohodnotným 
pospojováním, zajišťujícím jeho průběžnou spojitost trasy a teprve pak lze původní pospojování i dočasně 
rozpojit či odstranit!!! Až po zřízení a zprovoznění nového definitivního (náhradního) pospojování, lze dočasně 
zřízené překlenutí (náhradního) propojení pospojování zrušit. Shodné podmínky platí i v případech kdy 
přípojnici pospojování tvoří některý z profilů např. kabelového roštu nebo kabelové lávky (viz kap. 10. Dodávka 
a montáž - k ní „DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE“). 

Vždy nutno respektovat požadavky na ošetření styčných ploch, vč. šroubové sestavy takového pospojování, 
způsobem uvedeným v kapitole 6, - poslední odstavec. 

14.3 Příklady 

14.3.1 Přenosné lešení 

Vyžaduje posouzení, zda jeho konkrétní provedení a instalace v kolektoru mohou z hlediska úrazu elektrickým 
proudem ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, kteří ho budou užívat. Lešení lze běžně pokládat za „cizí 
vodivou část“, která není součástí elektrické instalace, má obvykle lokální potenciál země, pro což ho není třeba 
připojovat na pospojování. 

14.3.2 Rozšíření sytému čerpání průsakových a drenážních vod 

Provedené čerpadlem s elektromotorem, vodivým potrubím, uloženým na některé z poloh instalované výstroje, 
tvoří „neživou část“ a ta musí být připojena na doplňkovou ochranu pospojováním. 

14.3.3 Pospojování držáků čidel měření hladiny vody a měření teploty 

Držák měření hladiny vody – je nutné připojit na pospojování – napájení není ze zdroje bezpečného napětí. 
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Držák měření teploty pokud je vybaven ochrannou svorkou se vždy připojuje na pospojování 

14.3.4 Oplechování tepelné izolace potrubí rozvodů tepla a teplé vody 

Je třeba posuzovat podle uložení (umístění) potrubí v technologickém profilu kolektoru a podle toho 
rozhodnout, zda se jedná o „neživou část“, nebo o „cizí nevodivou část“ mající maximálně potenciál země. Pro 
pospojování je rozhodující zda vlastní vodivé potrubí, na které je uložena izolace, je v celé aktuální délce vodivě 
připojeno na provedené pospojování viz 14.3.7. Pokud ano, lze na plechové opláštění pohlížet jako na 
dodatkové demontovatelné vybavení dotyčného potrubí a pak není třeba oplechování samostatně připojovat 
na doplňující pospojování. Z průvodní dokumentace zvoleného výrobku (systému oplechování) musí být, pro 
případ potřeby pospojování jasné, zda je sestava opláštění označena za celistvě vodivou či nikoliv. Za provedení 
opláštění zodpovídá výrobce užitého typu a zhotovitel montáže oplechování. Vzájemné propojování 
jednotlivých dílců oplechování do vodivých úseků či celků tak aby tvořily jednolitý zvolený systém, náleží 
zhotoviteli pokládky vybraného systému izolace s oplechováním. Zhotovitel elektroinstalace provádějící v 
kolektoru doplňující pospojování je u dotčeného potrubí zpravidla povinen, je-li to potřeba, připojit jeho 
ucelené vodivé úseky či celky kompletně na rozvod pospojování způsobem stanoveným pro takové provedení 
výrobcem zvoleného systému oplechování.  

POZNÁMKA k bodu 14.3.4: Tepelné izolace provozovaných potrubí rozvodů tepla a teplé vody, provedené různými 
technologiemi, odpovídají zpravidla konstrukčním požadavkům, možnostem a znalostem z doby realizace a stanovisku 
kolaudace, dle které jsou od uvedení do užívání provozované. Za jejich bezpečnost odpovídá správce (či provozovatel) 
dotčeného rozvodu. K opravě je povinen přikročit správce konkrétního rozvodu (nebo jím pověřená osoba), pokud stav 
izolace ohrožuje majetek, bezpečnost nebo zdraví osob pohybujících se v kolektoru. Zaměstnanci KP, a.s. májí povinnost, o 
aktuálně zjištěném nebezpečném stavu uložené inženýrské sítě, neprodleně a prokazatelně, informovat jeho správce nebo 
provozovatele viz Provozní řád KP, a.s. 2019 a aktuální TPPPK KP, a.s. 

14.3.5 Překlenování přírub hlavních i odbočujících tras, armatur, vodoměrů a pod. 

Šroubové spojení přírubového potrubí zajištuje technicky těsnost sestavy a má zajistit trvalé vodivé spojení celé 
délky instalované trasy (viz ed.3 čl. 543.2.3; „PŘÍLOHA N“ viz kap. 9. str. 6 tohoto dokumentu). Je-li oprávněná 
pochybnost, zda šrouby, jimiž jsou příruby spojeny, splňují požadavek celkové vodivosti, provede se překlenutí 
vhodným způsobem, materiálem uvedeným v kapitole 4. „Dimenzování vedení doplňujícího pospojování“, nebo 
způsobem uvedeným v kap. 14.3, odst. 14.3.11. V místě vysazené trubní odbočky, či přípojky, jejíž díly lze z 
důvodů např. opravy či výměny (z hlavní trasy, odbočky či přípojky) demontovat, je nutné zajistit, aby hlavní i 
odbočná trasa zůstaly, i při odebrání dotčeného dílu, trvale vodivě propojené v celé akční délce. Nutnost 
překlenutí platí jak pro provedení ochrany dle čl. 14.3.7, tak i pro vodoměry nebo uzavírací či regulační 
armatury, které je rovněž možné při údržbě či opravě z řadu i jen dočasně vyjmout. 

14.3.6 Pospojování vodivých chrániček, držáků krabic a jiných solitérů či nosných prvků 

Chráničky nutno přednostně osazovat z nevodivých materiálů v souladu s požadavky Technických standardů KP, 
a.s. Kovové nepoužívat z důvodů koroze a omezujících účinků, resp. negativních elektrických vlastností při 
uložení některých kabelových vedení. Pokud k užití výjimečně již došlo, musí být připojeny na pospojování 
typovou svorkou některého z uzemňovacích systémů (přes praporec na ni, pro doplňující pospojování 
připravený). 

Dále sem patří problematika pospojování některých ojedinělých předmětů, držáků, což v bližším všeobecně řeší 
odst. 14.2. Dodatečná potřeba připojit se s realizovanou ochranou doplňujícího pospojování na stávající 
provozovanou přípojnici pospojování, je možná. Předpokladem je místo budoucího připojení očistit od nátěru, 
vytvořit podmínky spojitosti užitím typové svorky a šroubení pro odpovídající způsob napojení viz kap. 4; 5; 6, 
následně takové místo ošetřit proti korozi a barevně označit zelenou se šikmými žlutými pruhy. Pokud 
ochrannou přípojnici tvoří některý ze stávajících profilů kabelové lávky (mající zaručenou průběžnou (spojitost) 
vodivost, v dimenzování splňující odpovídající technické parametry a je barevně označen v místech napojování 
odstínem předepsané zelené barvy se žlutými pruhy, musí být použit tento profil a připojení provedeno dle 
kap. 4; 5; 6. 

14.3.7 Pospojování tras potrubí z vodivých materiálů 

Týká se, (bez rozdílu dopravované tekutiny či média a účelu využití) potrubí svařovaných, přírubových nebo 
hrdlových. Na vstupech a výstupech, do/z kolektoru musí být trubní trasa vždy izolačně oddělena od rozvodu 
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uloženého v navazujícím vnějším prostředí (viz. odst. 14.3.8 - bludné proudy). Sestavení jednotlivých dílů 
potrubí do celku, musí vykazovat potřebnou elektrickou spojitost (vodivost). Všechna potrubí musí být uložena 
izolovaně

3
 od ocelové konstrukce, (tj. závěs, kozlík-výložník a k nim příslušná objímka), která je nese nebo 

podpírá a je samostatně připojena na rozvod pospojování. Svařovaná a přírubová potrubí musí mít, ve 
vzdálenostech cca po 50m od sebe, osazen „přípravek pro připojení na pospojování“ viz kap. 3. Hrdlové trouby 
vyrobené obvykle z tvárné litiny, povrchově opatřené ochranným antikorozním nevodivým nátěrem, 
sestavované (tj. do sebe vkládané) vložením nevodivých pružných těsnění, jsou užívaná zpravidla pro 
vodovodní řady či rozvody. Pro stanovení vodivosti trasy sestavené z hrdlových trub, zkompletované 
stanovenou technologií, musí být k dispozici vyjádření výrobce konstatující, zda takto provedená sestava trasy, 
je nebo není pokládána za vodivou! Pokud je prohlášena za vodivou, připojuje se na pospojování shodně jako 
výše zmíněná svařovaná či přírubová potrubí, tj. přes přípravek instalovaný na ně zhotovitelem pokládky 
potrubí. 

Není-li potrubí prohlášené výrobcem za vodivé, musí být připojena na pospojování každá jednotlivá trouba, 
zpravidla šroubem nastřeleným (vsazeným) do čela hrdla obvykle využitím systému HILTI X-BT (bližší viz odst. 
14. 3. 11). 

Osazení (zřízení) „přípravků pro připojení na pospojování“ je povinností zhotovitele pokládky potrubí, protože 
osazení (zřízení) přípravku je zásahem do potrubí, za jehož technický stav a bezchybnou montáž odpovídá 
zhotovitel potrubí. Zhotovitel elektro silnoproudu, provádějící pospojování, zajišťuje pouze propojení 
„přípravku“ instalovaného na potrubí s hlavní trasou pospojování a revizí protokolárně prokáže a potvrdí 
bezpečnost provedeného pospojování. 

14.3.8 Pospojování a ochrana vodivých potrubí proti účinkům bludných proudů 

Potrubí z vodivých materiálů vstupující do /respektive/ vystupující z kolektoru, musí být opatřeno před vstupem 
a na výstupu z kolektoru uzávěry a izolačním oddělením

3
 od prostředí mimo kolektor, v souladu s požadavky 

ČSN P 73 7505 a Technickými standardy KP, a.s. Po vstupu a před výstupem z kolektoru musí být potrubí a jeho 
nosné prvky připojeny na systém pospojování. Potrubí je v kolektoru uloženo izolovaně od nosných OCK v 
souladu se zněním předchozího odstavce 14.3.7. Vzdálenost kroku 50 m se v rozsahu skutečně sledované délky 
upraví tak, aby souměrná délka jednotlivých polí byla menší nebo rovna cca 50 m. 

14.3.9 Pospojování v případech ochrany vedení a vodivých trubních řadů proti nebezpečným 
krátkodobým indukčním vlivům VN, VVN, a ZVN4 stanovovaným dle ČSN 33 2160 

Způsob, řešení a provedení systému pospojování v těchto případech musí být předem dohodnut, projednán a 
odsouhlasen s provozovatelem uvedených energetických rozvodných systémů. Míru nebezpečných 
krátkodobých indukčních vlivů je třeba vždy nechat ověřit výpočtem dle ČSN 33 2160 a podle druhu 
ohroženého vedení nebo zařízení, navrhnout pro ně odpovídající bezpečnostní opatření. 

Pro odstranění ohrožení metalických sdělovacích vedení krátkodobými indukčními vlivy zpravidla dostačuje 
instalovat dotčený rozvod v konstrukčním provedení se stíněním, které je připojeno na centrální pospojování. 

U trubních vedení provedených z vodivých materiálů, je pro omezení krátkodobých indukčních vlivů, 
způsobených souběhem s VN, VVN, ZVN

4
 i pro ochranu před účinky bludných proudů dostačující, rozdělit 

celkový průtah potrubí do více nevodivě spojených (tj. izolačně oddělených) kratších úseků. Stanovení délek 
úseků vodivého potrubí, (vzájemně nevodivě spojených), je pro konkrétní případy třeba provádět dle výsledků 
výše uvedeného výpočtu. Potrubí musí být v celé délce kolektoru uloženo izolovaně a musí být zajištěno 
připojení všech vodivých dílů potrubí a jeho podpěrných konstrukcí na hlavní sběrnici pospojování. 

14.3.10 Umisťování vedení doplňujícího pospojování 

Vedení tvořící doplňující pospojování (pásek nebo drát či lano viz kapitola 4 „Dimenzování vedení doplňujícího 
pospojování“) musí být instalováno tak, aby mělo minimalizovaný počet spojování, uloženo na podpěrách aby 
nebylo vystaveno přímým účinkům koroze, v případně potřeby ochráněno před mechanickým poškozením a 
samo neohrožovalo průběh dopravy a bezpečnost pohybu osob v kolektoru. 

                                                                 
3
 Materiál a provedení izolačního oddělení musí vykazovat stabilitu osazení a stálost stanovených izolačních vlastností 

odolávajících podmínkám provozu potrubí dopravujícího konkrétní tekutinu či médium. 
4
 Uložení vedení ZVN do kolektoru současně platná ČSN P 73 7505 neřeší. 



Technické standardy Příloha 6 Kolektory Praha, a.s. 

10/2019  13/13 

 

14.3.11 Dodatečné osazování „prvků na připojení pospojování“ 

Při řešení pospojování, je ekonomické zajistit zřízení „prvku na připojení pospojování“ viz kap. 3 „Termíny a 
definice“, již v základním provedení konstrukce (nebo výrobku) ještě před jeho povrchovou úpravou. 
Dodatečná potřeba může vzniknout z různých příčin i na osazeném, zkompletovaném a povrchově definitivně 
upraveném dílu či výrobku. Vznikne-li taková potřeba, je nutné přednostně hledat neagresivní řešení, které 
minimálně poruší kompletně dokončenou antikorozní povrchovou ochranu. Vhodné řešení nabízí např. 
„Uzemňovací systém společnosti HILTI se závitovými hřeby X-BT“. Jedná se o systémově, odzkoušený výrobek 
doplněný montážním příslušenstvím, umožňujícím stanoveným vsazovacím přístrojem zapustit uzemňovací 
hřeb (potřebného provedení) do profilu konkrétní OCK. Dotčená OCK musí pro tento postup splňovat 
parametry stanovené výrobcem hřebu, zvláště v předepsané tloušťce materiálu, do něhož má být šroub 
aplikován. Připojení pospojování na vsazený šroub probíhá jako v ostatních případech řádného připojování, 
odpovídající dimenzí a druhem vodiče, s ukončením kabelovým příslušenstvím a typovými uzemňovacími 
svorkami. Připojení se označí v souladu s platnou legislativou, zeleno/žlutě. 

Zájemce o připojení touto technologií je třeba upozornit, že výhodnost řešení se ale plně odráží ve zvýšené 
nákladovosti na jedno každé provedení. Řadí ho tím ekonomicky do aplikací vhodných k realizaci hlavně v 
nezbytně nutných případech. 

 


