
„Vše, co není vidět je ukryto v podzemí. 
Bezpečně a spolehlivě pro Vás.“

KDO JSME?

„Zajištujeme provoz, správu a údržbu kolektorové sítě v hlavním městě Praha.“

Společnost Kolektory Praha, a. s. byla založena rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 27. 6. 2002. Zakladatelem a jediným 
akcionářem je hlavní město Praha. 

Základními úkoly společnosti jsou správa, údržba, a dispečerská činnost, monitoring a výkon pohotovostní služby na kolektorové síti v hlavním 
městě Praze. Tato síť je vybudovaná z nákladů hlavního města Prahy a je rovněž jeho majetkem.  

PRAŽSKÉ KOLEKTORY
Požadavek na ukládání inženýrských sítí do společných podzemních prostor se poprvé objevil v souvislosti s řešením energetického zásobování 
měst s velkou koncentrací zástavby, kdy klasické zemní ukládání inženýrských sítí zabíralo příliš velkou část, mnohdy velmi drahých pozemků. 
Současně jejich výstavba, provoz, údržba, opravy a rekonstrukce byly časově i finančně velmi náročné. Kromě délky oprav a rekonstrukcí nelze 
opomenout ani velmi významný vliv na životní prostředí a plynulost energetického zásobování obyvatelstva. Poruchy a havárie, které při 
klasickém způsobu uložení vznikaly, pak ve svých důsledcích přinášely značné škody nejen na komunikacích, ale i zásobovaných objektech.

Nejen v Praze, ale i v některých významnějších městech ČR byly vybudovány kolektory (Plzeň, Most, Český Krumlov, Jihlava, Brno, Ostrava atd.). 
Jejich výstavba se však většinou uskutečňovala jako účelová ve velmi malém rozsahu. Snad s výjimkou města Brna a Ostravy nemá výstavba 
kolektorů koncepční charakter, požadovanou kvalitu monitoringu prostředí ani technického zabezpečení provozu kolektorů a v nich uložených 
inženýrských sítí.

Myšlenka ukládání inženýrských sítí do kolektorů není v Evropě přitom žádnou novinkou. Již v letech 1863–1904 byla budována a následně 
uváděna do provozu kolektorová síť v Londýně, v roce 1927 v Curychu a v letech 1928–9 v Berlíně.
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Jako první na území hl. m. Prahy byl v roce 1969 uveden do provozu kolektor v délce 128 bm, vybudovaný jako součást rekonstrukce Chotkovy 
silnice. Nejednalo se o klasický kolektor, ale o specifické řešení, které umožňovalo společné uložení slaboproudých i silnoproudých kabelů v 
prostoru mostní konstrukce. 

Historie výstavby kolektorové sítě na území hl. m. Prahy

V té době se už na prknech projektantů připravoval projekt komplexní kolektorizace nového sídliště Severní Město – Ďáblice, kde celková 
kolektorů dnes činí 5 716 bm. Kolektory zde byly budovány hloubením, kdy do předem připraveného výkopu byly osazovány prefabrikáty o 
průchozím profilu 240 × 210 cm. Pouze pod komunikacemi byla použita konstrukce z monolitického betonu.

Na všech sídlištích byla kolektorová síť budována hloubením jako podmiňující investice před vlastní výstavbou bytových objektů. Specifickou 
formou sdruženého ukládání inženýrských sítí je využití stavebně oddělené části suterénů bytových objektů tzv. technických chodeb. 

Výše uvedená koncepční řešení nebylo možno v žádném případě použít při výstavbě kolektorů v souvislé zástavbě centra hlavního města Prahy. 
Výstavba kolektorů je zde možná pouze jediným způsobem a to ražením. Jako první byl uveden do provozu v roce 1977 kolektor Václavské 
náměstí (989 bm) a postupně následovaly další. Na rozdíl od sídlištních kolektorů, které většinou přímo navazují na suterény zásobovaných 
objektů, procházejí inženýrské sítě z ražených kolektorů do suterénů zásobovaných objektů šikmými průvrty o průměrech 100 až 300 mm. 

Výstavba kolektorů na satelitních sídlištích, až na 
malé výjimky, které tvoří zahušťování stávající 
zástavby, prakticky nepokračuje.

Výstavba kolektorů se tak soustředila do centrální 
oblasti hlavního města s tím, že je převážně 
zaměřena na lokalitu Pražské památkové 
rezervace a na ní navazující lokality.
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Kolektor je převážně podzemní průchozí liniová stavba s dopravním a manipulačním prostorem, která slouží k ukládání potrubí a kabelů 
– inženýrských sítí. Ty jsou poté snadno dostupné pro kontrolu, opravy a údržbu bez nutnosti porušení nadzemní komunikace.

Co je to kolektor?

Jak se staví?
Kolektory se staví raženým a hloubeným způsobem.  

Mělce ražené kolektory jsou raženy v malých hloubkách 
/2 – 8m/a jsou vázány na pouliční sít. Využívají se především v 
centrální oblasti Prahy. Slouží jako distribuční, systém průvrtů 
řeší energetické zásobování objektů. /Kategorie č. 3/

Ražené hlubinné kolektory jsou raženy klasicky plně 
mechanickým způsobem nebo odstřelem hornin ve velkých 
hloubkách / 30 – 40m/. Nejsou vázány na uliční síť, mohou 
být vedeny v optimálních trasách. Dělí se na zásobní a 
distribuční. Slouží pro přenos energických sítí na větší 
vzdálenosti a pro napojení a zásobování kolektorů 
3. kategorie /Kategorie č. 2/

Kategorie kolektorů závisí na druhu ukládání do sítí. 

Do systémů kolektorů patří ještě další stavby:

Kolektorové podchody a „sdružené linie“ – jedná se o 
samostatné kolektory pod důležitými komunikacemi 
/dálnice, železnice, mosty/

Domovní kolektory – Ke každému bytovému objektu vede 
samostatná kolektorová přípojka, která navazuje na tzv. 
domovní kolektor, který řeší vodorovné rozvody pro 
jednotlivé sekce.
 

Kolektorové technické chodby – Inženýrské sítě vedené v 
kolektorech navazují na čelo bytových objektů a dále 
pokračují technickou chodbou. Technická chodba nemá pouze 
funkci kolektoru, ale obdobně jako domovní kolektor, slouží k 
napájení jednotlivých sekcí bytového objektu, ve kterém je 
situován.

KATEGORIE Č.2

KATEGORIE Č.3

Samostatný systém kolektorů
Systém byl realizován na převážné většině pražských sídlišť.
V tomto systému vede ke každému bytovému objektu 
odbočka kolektoru s tím, že napájení jednotlivých sekcí 
bytových objektů je řešeno tzv. „suterénními rozvody“, které 
jsou ve vlastnictví majitele bytových objektů.
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V současné době je ve správě a provozu společnosti kolektory Praha, a.s. 
       • 65 271 bm hloubených kolektorů 
       • 18 484 bm ražených kolektorů, 
       • 7 277 bm technických chodeb a 
       • 2 825 bm kolektorových podchodů pod významnými městskými komunikacemi. 
Celková délka všech těchto podzemních liniových staveb v hl.  m. Praze, spravovaných společností,  je 93 857 bm. 
Vlastní průvrty mají skoro 14 000 bm.

SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Kolektor Hlávkův most je novým pražským kolektorem, který spojuje břehy Vltavy v linii přibližně rovnoběžné se stávajícím mostem. Nový 
hlubinný kolektor vznikl především na základě nutnosti vymístit inženýrské sítě z tělesa Hlávkova mostu, a to z důvodu jeho plánované 
rekonstrukce. Stavba kolektoru trvala dva roky a byla zkolaudována na konci roku 2018. Z pohledu kolektorových sítí došlo výstavbou kolektoru 
Hlávkův most k propojení dvou stávajících kolektorů, a to NLS (Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody) a SPHM (Severní předmostí Hlávkova 
mostu), a k napojení ostrova Štvanice na kolektorovou síť. 

Hlavní kolektorová trasa má délku 430 m, prochází dvěma geologickými zlomy, je 
tvořena čtyřmi šachtami o celkové hloubce 130m, kolektor je veden v 38m hloubce 
s dvěma technickými komorami. Ke kolektoru náleží hloubená odbočná větev 
sloužící k přivedení inženýrských sítí na Štvanici, strojovna vzduchotechniky před 
památkově chráněnou budovou restaurace zimního stadionu Štvanice.

Kolektor Hlávkův most má za sebou mnoho unikátních a technicky složitých 
situací. Poprvé v historii Prahy byl kolektor veden pod vodou, během stavby 
docházelo k velkým průsakům vody a bylo tak nutné využití mezilehlé izolace, 
některá projektová řešení či užité technologie byly pro výstavbu kolektorů v Praze 
použity poprvé. Samotná výstavba stála hl. m. Prahu více než půl miliardy korun 
českých. 
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1. Budování hloubené časti kolektoru HM v 
pažené rýze před ministerstvem zemědělství 

2. Vyústění kolektorové jámy na povrch, po 
dobu výstavby je vidět rozhraní izolací v 
šachtě od části neizolované na HPV

3. Zmáhání horninového masivu na čelbě 
ražby za pomocí důlní frézy ALPINA

4. Přepravníkový nakladač PAUS při 
odtěžování horniny z ražeb směrem k těžní 
jámě

5. Tubus kolektoru je po ražbě nejprve 
zajištěn vrstvou sříkaného betonu jako 
primárním ostěním

9. Hydroizolační folie na obvodu kolektorové 
jámy zabrání průniku spodních vod do 
prostoru kolektoru 

6. Speciání posuvná bednící forma pro 
provádění litých betonů sekundárního ostění 
tubusu kolektoru

10. Výstroj tubusu kolektoru ocelovými 
výložníky pro budoucí uložení inženýrských 
sítí a kolejiště pro provoz kolejového vozíku

7. Armovaná výztuž litých betonů budoucího 
napojení tubusu kolektoru na technickou 
komoru 

11. Šachta nákladního hřebenového výtahu s 
vodícími tyčemi výtahové kabiny

8. Příprava pro ukládání výztuže na 
instalované izolace

12. Kolektorová jáma vystrojená v celé délce 
ocelovými konstrukcemi pro pohyb osob 
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V rámci udržitelného způsobu života ve městech se HLMP rozhodlo pro smysluplné a plně ekologické nakládání s přebytečnou průsakovou 
vodou z kolektorů, která by jinak končila ve Vltavě.
Pilotním projekt je sběrná jímka v kolektoru na Uhelném trhu. Z 30 metrové hloubky se přečerpává voda do cisteren, které mohou Pražské služby 
využívat k závlaze zeleně, kropení ulic či čištění chodníků. Denně je možné přečerpat až 80 metrů krychlových vody, což je asi 10 až 12 cisteren.

Využití průsakové vody z kolektorů

Vize I. – Kolektory na Václavském náměstí

Další nádrže pro využití průsakové vody z kolektoru se již připravuje na Žižkově, na Havlíčkově náměstí. Průsakové vody z kolektoru Žižkov jsou 
v současnosti přečerpávány k povrchu a vypouštěny do kanalizace. Nově bude voda z jímky v kolektoru dopravena na povrch, upraveným 
vypouštěcím potrubím, které povede do nově umístěných, samonosných typových nádrží. 

V rámci rekonstrukce horní části Václavského náměstí bude i nový kolektor a další retenční nádrž. Studie proveditelnosti již existuje. 
Mělké podpovrchové kolektory s minimálním záborem, které by vyřešily napojení řady developerských objektů a zároveň infrastrukturální 
problémy ostatních domů. Nové kolektory by tak navázaly na kolektory ve spodní části náměstí a uzavřely by tak smysluplně svůj systém v 
centru. Součástí kolektorizace vrchní části VH by byla i vazba na využití dešťové vody z retenční nádrže. 

Vize II. BUBNY – ZÁTORY 

Hlavní myšlenkou této vize, je vybudování hlubinného kolektoru pod rozvojovým územím Bubny – Zátory s cílem přivést do lokality rozvody 
tepla a chladu z centrální čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Tento záměr uvažuje s převedením vod do tzv. energocentra, kde dojde k 
tepelné výměně s topnými okruhy a využitím tepelných čerpadel ke zvýšení, respektive snížení teploty médii sekundárních okruhů. Na výstupu z 
energocentra tak dochází jak okruh topný, tak okruh pro chlazení. Hlavní myšlenkou projektu je další zpracování vyčištěné odpadní vody s cílem 
zajistit teplo (a v létě chladící médium) pro širokou oblast Prahy. 

Tato vize tak představuje zajímavý ekologický záměr a zvýšení energetické soběstačnosti Prahy. 
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Kolektorová síť na území hl. m. Prahy rozdělena v rámci provozního úseku společnosti do tří provozních oblastí – Centrum, Východ a Západ. 
Každá z oblastí má svůj dispečink s nepřetržitou službou (24 hodin denně).

DISPEČERSKÁ SLUŽBA

Dispečink oblasti Centrum zároveň může plnit funkci centrálního dispečinku, ze kterého je možno obsluhovat kolektory na celém území Prahy. 
Dispečeři zajišťují provoz ve 12–ti hodinových směnách a neustále monitorují pomocí systému měření a regulace prostředí v kolektorech. 
Dispečer musí reagovat na jakoukoliv změnu stavu v kolektoru (teplota, hladina vody, plyn, vstup do kolektoru, atd.) a situaci řešit. Veškeré tyto 
datové záznamy jsou uchovávány v databázi systému měření a regulace. V pracovní době provozní údržby řeší mimořádné provozní situace se 
členy údržby, po této době se zaměstnanci centrální pohotovostní služby, případně s pohotovostními službami jednotlivých správců sítí a 
bezpečnostními složkami hl. města Prahy a ČR (Záchranný bezpečnostní systém HMP, MP Praha, Policie ČR, atd.) V jeho kompetenci je i řešení 
mimořádných situací jako jsou povodně či teroristická hrozba.

Současně s monitoringem prostředí v kolektorech zaznamenává dispečer veškeré události a činnosti do provozních knih jednotlivých 
kolektorových lokalit (prováděné práce, vstupy do kolektoru, poruchy a závady a jejich odstraňování, atd.). Tyto záznamy se dlouhodobě 
uchovávají. V době provádění prací či jiných vstupech do kolektoru může dispečer s osobami pohybujícími se v kolektoru kdykoliv komunikovat 
přes provozní telefon, použít výstražný světelný a akustický bezpečnostní systém, informovat je o stavu prostředí či udílet jiné pokyny. 
Dispečerská služba je jednou z klíčových činností naší společnosti

Mimořádné provozní stavy, poruchy a havárie 

Díky dispečerské službě a systému měření a regulace jsou zaznamenávány veškeré mimořádné 
provozní stavy, poruchy nebo havárie, jde především o:

Oblast Centrum (sídlo / dispečink: Praha 1 – Senovážné nám.) spravuje kolektorovou síť v centrální oblasti Prahy. 

Oblast Východ (sídlo / dispečink: Praha 4 – Jižní Město) spravuje kolektorovou síť na pravém břehu Vltavy. 

Oblast Západ (sídlo / dispečink: Praha 5 – Stodůlky) kolektorovou síť na levém břehu Vltavy.

- přerušení dodávky elektrické energie
- porucha teplovodních sítí (ÚT a TUV)
- porucha vodovodu
- porucha plynovodu
- požár v kolektoru
- neoprávněný vstup do kolektoru
- zamoření kolektoru nebezpečnými látkami
- vážné zranění pracovníka v kolektoru
- zaplavení kolektoru (povodeň)

Doba odstraňování závad na inženýrských sítích umístěných v kolektorech (tj. bez nutnosti 
provádění výkopových prací) se pohybuje mezi 2 až 3 hodinami, na rozdíl od sítí uložených v 
zemi, kde se jedná řádově o dny. Toto rychlé odstraňování závad omezuje negativní důsledky 
poruch v zásobování médii pro obyvatele hlavního města Prahy.
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CO VŠECHNO UKRÝVAJÍ STŘEVA PRAHY?           

· vodovodní potrubí všech tlakových pásem
· horkovodní potrubí v teplotním rozmezí 70 až 150°C a přetlaku do 2,5 MPa (25 atp.)
· parovodní potrubí do teploty 260°C a přetlaku 2,0 MPa (20 atp.)
· potrubí zemního plynu a svítiplynu do přetlaku 0,4 MPa (4 atp.)
· kabely pro rozvod elektrické energie od 0,4 do 110 kV
· kabely místní i dálkové sdělovací sítě (metalické i optické)
· rozvody kabelové televize a internetu
· rozvody potrubní pošty
· potrubí splaškové a dešťové kanalizace, odvodu balastních vod
· potrubí pneumatické dopravy domovního odpadu
· potrubí stlačeného vzduchu

Z výše uvedených možností nebylo v hl. m. Praze dosud využito uložení potrubí pro pneumatickou dopravu domovního odpadu, kde projekty 
byly zatím ukončeny ve stádiu studií. Koncepční uložení gravitační kanalizace nebylo využito vzhledem k tomu, že trasy kolektorů nesplňují 
nezbytné spádové ukazatele. Výhledově se v kolektorové síti ve větším rozsahu předpokládá uložení potrubí tlakové (event. podtlakové) 
kanalizace.
Pro vodorovnou dopravu je využívána také důlní lokomotiva. Úzkorozchodná akumulátorová lokomotiva Metalist, prošla začátkem roku 2022 
čerstvou rekonstrukcí. Prakticky muzejní lokomotiva, je pravděpodobně posledním kusem v Česku, který se ještě používá v podzemí, kde slouží 
při údržbě a opravách. 

Současné normy a související předpisy nám umožňují ukládat do kolektorů:

Současné normy a související předpisy nám umožňují ukládat do kolektorů:


