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Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství  
v telekomunikační síti SŽDC 
 
          
           Pro zajištění technické jednotnosti při výstavbě tras optických kabelů SŽDC vydává  
Odbor automatizace a elektrotechniky po projednání s TÚDC přehled základních technických 
specifikací optických kabelů a jejich příslušenství, závazný pro všechny stavby, v nichž se 
pokládá dálkový („diagnostický“) optický kabel (DOK). 

            Optické kabely, které nesplní dále uvedené parametry, nesmí být nově zřizovány 
v rámci staveb SŽDC. Výběr konkrétního typu kabelu pro stavby je nutné projednat s OAE 
a  správcem z důvodů ekonomického využití kabelových záloh při zajišťování údržby. 

          Tento přehled základních technických specifikací nahrazuje výnos bývalého O 14 ČD, 
č.j. 56048 /00 - O 14 ze dne 31.3.2000 „Základní technické specifikace optických kabelů“. 

            
 
 
          
 

                                                                                            Ing. Josef Šibrava v.r. 
                                                                                              ředitel odboru  

                                                                                            automatizace a elektrotechniky 
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Příloha č. 1  k č.j. 44764/2009  

Základní požadavky na optický kabel 
 
         Pro stavby tras dálkových ( „diagnostických“ ) optických kabelů (DOK) se požaduje 
použití plně dielektrického kabelu s jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové 
duše musí umožnit odbočení dvanácti (šesti)  vláken bez přerušení ostatních vláken. Kabel 
musí být vybaven vodotěsným kabelovým pláštěm a ochranou proti podélnému šíření 
vlhkosti. Provedení kabelového pláště musí umožnit označení metráže a stanoveného 
označení kabelu (logo). Preferuje se použití kabelů se „suchou“ kabelovou duší. 

         Dále se požaduje: 

 dvojitá primární ochrana vláken 

 sekundární ochrana provedením "loose tube" 

 barevné rozlišení vláken "loose tube" a jednotlivých trubiček 

          Optické kabely jiného provedení než  se sekundární ochranou "loose tube" mohou být 
použity v případech speciálních aplikací (např. místní kabely, kabely pro přifouknutí ke 
stávajícímu OK do HDPE trubky,..). 

  

 
Instalace optického kabelu (OK): 
 

        Při výstavbě optických sítí SŽDC se jako jediný způsob definitivní instalace OK 
předpokládá zafouknutí OK do trubky HDPE. Jako alternativní způsob je  v případech 
přechodného uložení kabelu   do doby definitivní instalace možno kabel zavěsit na trakční 
podpěry, případně instalovat k patě kolejnice schválenými prvky. Při použití kolejového 
pokladače se nadále nepředpokládá použití hybridního kabelu, požaduje  se pokládka 
samostatného metalického kabelu a HDPE trubky. Tyto alternativní způsoby musí být pro 
každý jednotlivý případ odsouhlaseny odborem automatizace a elektrotechniky SŽDC.       

        Trasu kabelu uloženého v zemi musí být možno vyhledat elektromagnetickou cestou 
(položení do kynety společně s jinými metalickými kabely, přiložení metalického kabelu  
3XN 0,6, přiložení vyhledávacího vodiče). Místa spojek, rezerv  a kabelových komor musí 
být označeny markery schváleného typu, přičemž u spojek musí umožňovat zápis dat. 

        Stav optického  kabelu, smontovaného v uceleném úseku, musí být do doby nasazení 
přenosového zařízení průběžně monitorován.  

 

 

 

 

 

Ukončení DOK a jeho vyvádění v nácestných stanicích: 

 
          Optická vlákna se vyvádějí v každé železniční stanici oboustranně v počtu 24 vláken, 
12 vláken ve sdělovací místnosti, 12 vláken (vlákna 1 až 12) v místnosti stavědlové ústředny 
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(bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken ve spojce v ODF). Dále se zřizuje 
propojení 12ti  vlákny mezi sdělovací místností a místností stavědlové ústředny.  

 

 Ve stanicích, kde není stavědlová ústředna, se vlákna pro zabezpečovací zařízení 
ponechají v rezervě. Všechna rezervní vlákna optického kabelu se vyvádějí jen v koncových 
místech s tím, že ve všech spojkách a stanicích musí být provařeny. 

          Celým profilem se optický kabel vyvádí  po maximálně 60 km ve větších uzlech při 
zachování výše uvedených zásad. 

           Je-li při stavbě nezbytné ukončit DOK celým profilem včetně vláken pro 
zabezpečovací zařízení, musí být dodrženy následující zásady: 

- ODF musí být umístěn v uzamykatelném stojanu s možností plombování všech dveří 
stojanu. Na čelních dveří stojanu bude umístěn štítek vlastníka. 

- konektory vláken pro zab. zařízení včetně průchodek musí být barevně odlišeny 

- přístup do stojanu s ODF musí být pro jednotlivé případy administrativně ošetřen 
způsobem dohodnutým mezi správcem a příslušnou SSZT SDC 

- prostory, kde dochází ke kolizi, budou zajištěny elektronickou evidencí vstupu ( EZS, 
EPS ). V případě, kde toto není možné bude kontrola vstupu zajištěna zápisníkem 
příchodů a odchodů s přesnou identifikací osoby a firmy. 

- osoby vstupující do těchto prostor musí být prokazatelně proškoleny a poučeny o 
postupech v případě potřeby zásahu do OK souvisejících s řízením provozu na 
železniční dopravní cestě.  

- prokazatelné proškolení svých servisních organizací zajistí správce nebo jím pověřená 
organizace 

- v případě potřeby zásahu do optických vláken pro zabezpečovací zařízení si zajistí 
příslušná servisní organizace spolupráci s příslušnou odbornou správou SDC 

 

Mechanické vlastnosti závěsného optického kabelu (ZOK): 
           
          Pro případ zavěšení OK se požaduje plně dielektrický optický kabel kruhového 
průřezu. Kabel musí obsahovat prvek zajišťující stabilitu průřezu kabelu. Průřez kabelu musí 
být stabilní při montáži i v požadovaných provozních podmínkách (ohyby při instalaci a 
zavěšení, vliv větru a námrazy). 

Další požadavky: 
 

 Optický kabel musí být odolný vůči kyselým dešťům a UV záření.  
 Dodavatel kabelu musí odsouhlasit konkrétní komponenty pro uchycení kabelu.  
 Není požadována zvýšená mechanická ochrana proti průstřelu. 
 Tahové napětí kabelu musí vyhovět pro max. vzdálenost podpěr 80 m  

 
         Pro potřeby projektování ZOK je nutno od výrobce požadovat tabulku průhybů, zatížení ZOK 
a jeho odvanutí v rozpětí  bodů závěsu 40 - 80 m (po 5 m) pro teploty -30, -5, 20 a 40 C, bezvětří a 
vítr 30 m/s. Pro záporné teploty tyto údaje navíc pro námrazu dle námrazové oblasti.  

Provozní podmínky ZOK: 
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Rozsah provozních teplot:     -40° až + 70°C 
Rozsah montážních teplot kabelu:    -  5° až + 40°C 
Rozsah montážních teplot, při kterých je  
prováděna montáž nového kabelu:    +  5° až + 40°C 

 

Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky: 

 
Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení  nebo zafouknutí OK do plastové ochranné 
trubky HDPE v rovných úsecích o délce  min. 6000 m.   
Sledované parametry: 
Hmotnost kabelu ( < 85 kg pro 36 vláken ) 
Průměr kabelu ( < 10 mm pro OK do 36 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken) 
Mezní povolené hodnoty ohybu OK (< 15 x průměr OK) 
Přípustné mezní namáhání v tahu při montáži ( > 2200 N ) 
 

Provozní podmínky úložného OK: 

 
Rozsah provozních teplot:       -30° až +70°C 
Rozsah montážních teplot kabelu:      - 5° až +35°C 
Rozsah montážních teplot, při kterých je  
prováděna montáž nového kabelu:    +  5° až + 40°C 

 

Přenosové vlastnosti optických vláken: 
 
Požaduje se výhradně použití vláken, vyhovujících standardu ITU-T G.652.D se 
sledovanými parametry:  
 
měrný útlum pro 1310 nm:                   max. 0,35 dB/km  
měrný útlum pro 1550 nm:      max. 0,22 dB/km  
změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách    (-40° až +70°C) 
pro 1310 nm:       max. 0,05 dB/km 
pro 1550 nm:       max. 0,1 dB/km 
koef. chromatické disperze  
pro 1285-1330 nm:      max. 3,5 ps/nm*km 
pro 1550 nm:       max.18 ps/nm*km 
vlnová délka nulové disperze                           v rozmezí 1300 - 1324 nm 
sklon nulové chromatické disperze                  0,093 ps/nm2. km 
 
 
další sledované parametry vlákna 
 
mezní vlnová délka 
koeficient polarizační vidové disperse vláken 

Mechanické vlastnosti optických vláken 
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Požadavky na přesnost geometrie: 
 
jádra 
průměr vidového pole na 1310 nm jmenovitý 8,8-9,3 m s max. odchylkou ±0,5 m 
nekruhovost jádra max.1% 
chyba koncentricity vidového pole max.1 m 
 
pláště 
průměr pláště 125 m ±1 m 
nekruhovost pláště max. 2 % 
 
primární ochrany 
průměr primární ochrany 245 m ±10 m 
chyba koncentricity pláště primární ochrana max.± 12,5 m 
nekruhovost primární ochrany max. 6% 
stahovací síla primární ochrany optických vláken v rozmezí 1 - 5 N 
   
Příslušenství pro uložení a montáž optických kabelů : 
 
Optické konektory: 
 
Ve stavbách  jsou povoleny optické konektory  E 2000, provedení APC, s požadovanými 
parametry: 
 
1) vložný útlum při náhodném spojení 
    průměrná hodnota    < 0,2 dB 
2) útlum odrazu: 
   > 65 dB ( 100%), metoda OTDR  (APC) 
3) opakovatelnost spojení 
    přídavný útlum max. 0,15 dB. cyklus 500 spojení - rozpojení 
4) teplotní stabilita 
    přídavný útlum < 0,15 dB v rozsahu teplot  -15 až 60 * C 
 
V jedné stavbě (trase) mohou být použity konektory (pigtaily, patchcordy) pouze jednoho 
výrobce. 
 
Základní požadavky na optické rozvaděče 
 
 musí rozměrově vyhovovat pro umístění  do rámů 19“, případně skříní ETSI 
 modulární konstrukce umožňující ukončení potřebného počtu vláken (např. 24,72,144) 
 možnost vstupu/výstupu optických kabelů vrchem i spodem, s upevněním kabelů 
 konstrukce musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu kabelu i vláken 
 Použité skříně i ODF umístěné mimo skříně musí být uzamykatelné. V  případě použití ODF 

pro vlákna stavědlových ústředen umístěné mimo stavědlové ústředny musí umožnit i 
plombování dveří 

 
Základní požadavky na optické spojky 
 
 modulární konstrukce umožňující  provaření  potřebného počtu vláken (např. 12, 24,72) 
 konstrukce kazet musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu vláken 
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 zemní spojky se zásadně umísťují do kabelových komor (např. ROMOLD, OKOS, Sitel 
komory a pod.) 

 preferuje se rozebíratelná konstrukce s možností zavedení nepřerušeného kabelu  
 
Typ optických  rozvaděčů  a spojek musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je 
preferován typ shodný s předchozími stavbami.  
 
Základní požadavky na HDPE trubky. 
 
Rozměry:   40/33 mm  (v odůvodněných případech lze použít i 37/31 mm)  pro pokládku do 
země ,   40/35 ( 37/32 ) do kabelovodů . V jedné trase lze použít dva rozměry trubek 
výjimečně se souhlasem správce s tím, že přechod musí být proveden v kabelové komoře 
(např. ROMOLD OKOS, Sitel komory a pod.) 
 
Materiál :  vysokohustotní polyetylen HDPE, nerecyklovaný 
 
    požadované parametry:  hustota                  0,94 - 0,96 g/cm3                  

                  mez pevnosti          > 25 MPa 
   el. pevnost               > 20 kV/mm 
    absorpce vody        < 0,02%                      (ČSN 64 0112) 

                    

 Mechanické vlastnosti:  
 tolerance vnější průměr                       +1%, -0% 
 tolerance tloušťky stěny                      +5%, -0% 
 ovalita                                                  < 2 % 
 prodloužení při tah. síle 6 kN                < 2%  
 vzpěrová tuhost                                    > 1800 kPa pro deformaci 15%  (trubky 40/33) 
 odolnost proti přetlaku                         > 2 MPa   pro trubky 40/33,37/31    ( ČSN 64 0625) 

       > 1 MPa  pro trubky  40/35,37/32  
 rázová odolnost ( 40/33,37/31)              bez prasklin       ( ČSN 64 0624)   
     hmotnost nárazníku 4 kg, dráha 1,5 m 
Splnění požadovaných mechanických vlastností musí výrobce na vyžádání prokázat.  
 
Spojování trubek: vzduchotěsné spojky ( např. Plasson) , sváření 
 
Barva trubek:  modrá, černá, v případě většího počtu trubek v trase musí být barvy 
schváleny budoucím správcem OK s tím, že trubky v jedné trase musí být barevně odlišeny   
Značení trubek: popis kontrastním písmem min. výšky 6 mm podélně, opakovaně po 1 m 
označení: SŽDC, typ trubky (např. HDPE 40/33), vzdálenost od počátku, identifikace výrobce.  
 
Montáž trubek: Po montáži trubky se provede tlaková a kalibrační zkouška. Tato zkouška při 
předání trasy po výstavbě nebo zásahu do trasy nesmí být starší než 1 rok. Rezervní trubky 
musí být na obou stranách zakončeny  zakončovací zátkou s ventilkem a natlakovány. 
 
Přejímací měření optických tras 
 
Pro přejímací řízení je nutné zajistit: 
  
 Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550 nm v obou směrech 
 Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550 nm v obou směrech 
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 Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a 
grafů (Vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumu v konektorech, 
porovnání  naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

 Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky 

 Kontrolní měření na vlnové délce 1625 nm -doporučeno 
 Upozornění na poruchy a anomálie v trase 
 Předání výsledků měření a jejich interpretace písemnou  formou a na CD-ROM, vč. SW pro 

zpracování výsledků ve dvou vyhotoveních  správci OK 
 Vedení záložního archivu tras na pracovišti dodavatele s dobou uložení výsledků minimálně 

2 roky   od ukončení přejímacího řízení 
 

Požadované parametry trasy, úseku: 
 
max. útlum sváru        0,15 dB    pro < 5% svárů , vyšší hodnota není přípustná 
střední útlum sváru    <0,07 dB   průměrná  hodnota  pro každé vlákno v úseku mezi dvěma 
ODF 
 
max. útlum trasy mezi 2 ODF:   
1310 nm       0,43 dB/km 
1550 nm       0,32  dB/km 
 
 
Dokumentace optických kabelů: 
1) Příprava stavby 

Přípravná dokumentace (PD) a projekt stavby (P) optických kabelů musí být postoupeny 
správci k připomínkování. Jeden  výtisk projektu stavby  bude archivován u správce 

2) Přejímka stavby 

Opravená dokumentace dle skutečného provedení musí být předložena alespoň 14 dní před 
datem přejímky správci kabelu tak, aby případné nedostatky mohly být projednány při 
přejímacím řízení. Opravená dokumentace bude předána včetně skutečného seznamu prací 
dodávek a hlavního materiálu . Dále bude obsahovat obsazení a útlumový plán OK.  

Při přejímacím řízení bude správci předáno v tištěné a digitální podobě ve dvou 
vyhotoveních: 

- Měřicí protokoly dle bodu „Přejímací měření optických tras“ 
- Klady délek HDPE a OK 
- Kalibrační protokoly a tlakové zkoušky HDPE trubek 
- Geodetické zaměření. Technická zpráva, včetně seznamu dotčených parcel s uvedením 

vlastníka parcely a seznamu geodetických bodů. Trasa bude zakreslena na mapovém 
podkladu JŽM včetně přilehlých cizích pozemků (uvést parcelní číslo) k drážním 
pozemkům v měřítku 1:1000. Geodetické zaměření bude zpracováno dle „Technických 
podmínek na realizaci stavby SŽDC“. Grafická část bude předána pouze v digitální 
podobě, tištěná podoba bude zpracována ve formě kabelové knihy plánů. 

- U kabelových přeložek předá taktéž zhotovitel opravené listy knihy plánů v tištěné i 
otevřené digitální  podobě. 

 
Dále bude při přijímacím řízení předáno správci v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních: 

- Použité HDPE – technická specifikace 
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- Použité OK – technická specifikace (datasheet) především specifikace vlákna dle  ITU-
T, index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd. 

- Zhodnocení komplexního vyzkoušení 
- Prohlášení o shodě a uložení kabelů na pozemcích SŽDC/ČD 
- Doklad o nakládání s odpady 
- vyjádření správců dotčených objektů, sítí, pozemků (1paré) 

3) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána správci v digitální formě 
otevřené a uzavřené na optickém nosiči (CD) ve dvou vyhotoveních do 3 měsíců po ukončení 
stavby 

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat : 
 Technickou zprávu 
 Schématický plán celé trasy  
 Útlumový a obsazovací plán 
 Kabelovou knihu plánů 

   Kabelová kniha plánů (KP) 
 

Kabelová kniha musí být ve formátu A4, v pevných deskách, s možností vyjmutí nebo 
výměny libovolného listu z knihy.  

Správci se dodává v dohodnutých počtech, minimálně ve třech vyhotoveních a 
v elektronické podobě (například na CD/DVD) v otevřené formě. Výkresová část ve formátu 
DGN (DWG), ostatní dokumentace ve formátu DOC,PDF,XLS.  

Knihy plánů se pořizují pro dálkové (diagnostické) i pro místní optické kabely. 
 
Kabelová kniha se skládá z: 
 
- Úvodní list. Obsahuje název stavby, stavební úsek, datum zahájení stavby, datum 

ukončení stavby, kdo KP zhotovil (kontakt) 
- Obsah 
- List pro přehled oprav na kabelu. Obsahuje sloupce s názvy: Datum opravy, Příčina a 

druh opravy, Úsek, Výměna listů č., Opravu provedl.  
- Seznam značek a zkratek - ( V KP mohou být použity pouze smluvené značky pro 

drážní kabely) 
- Celkový průběh trasy – Trasa musí být zanesena v mapě s vyznačením umístění spojek 

-  výpichů (nemusí být ve formátu A4). 
- Schematický průběh trasy optického kabelu – Musí být zaneseny všechny místa 

vyvedení kabelů, spojek s popisem (číslo spojky, popis lokality umístění spojky - 
železniční kilometr, apod.), platí to také pro kabelové rezervy. Pokud vede kabel podél 
trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést ŽKM). Číslo 
výkresu, na kterém se spojky, rezervy nacházejí. Ve schématu bude přehled dílčích 
kabelových délek a délek rezerv. 

- Schematický průběh HDPE trubek. Musí být zaneseny všechny spojky, kabelové 
komory (Romold, OKOS či jiné typy kabelových komor), apod. s popisem (název 
lokality výpichu - železniční kilometr, apod., číslo kabelové komory, přesná barva 
trubky – v případě přechodu barev HDPE je nutné přesně zaměřit a zakótovat 
přechodovou spojku) a číslo výkresu, na kterém se kabelová komora nachází. Pokud 
vede trubka podél trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést 
ŽKM). V případě, že jsou kabelové komory osazeny vyhledávacími markery, uvést typ.  
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- Schematický průběh vytyčovacího vodiče. Schématické průběhy optického kabelu, 
HDPE a vytyčovacího vodiče se zpravidla kreslí do jednoho výkresu. 

- Schéma zapojení vláken (rozvláknění). V rozvláknění musí být i podrobně rozkresleno 
rozvláknění v dělících spojkách (u trubiček uvádět i jejich barvu)  

- Schéma umístění optického rozvaděče v racku a vyvedení vláken na rozvaděči 
- Půdorysy místností s umístěním racku a vedením kabelu. Umístění racku kabelového 

ukončení bude zaměřeno a definováno umístěním kót do výkresu. 
- Technická specifikace kabelu - (datasheet) především specifikace vlákna dle ITU-T, 

index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd. 

- Klad listů KP 
- Polohopis kabelu – Musí obsahovat zejména : 

Situaci, tj. okolí trasy kabelu nutné k orientaci a vlastní trasu kabelu s kótami. 
V polohopisném plánu musí být podchyceny všechny kabely uložené v téže trase. 
Trasa kabelu s kótami je zakreslena v měřítku 1 : 1000 na mapovém podkladu (mapa 
JŽM včetně přilehlých cizích pozemků s parcelními čísly a vyznačenými katastrálními 
územími k drážním pozemkům). 
Kabel a spojky musí být okótovány k ose koleje, případně k pevným bodům trasy. Pro 
kótování kabelové trasy platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace železničních 
kabelů čl.9 odst.46-47, 51-53 
Ve výkresu bude uvedeno, která strana výkresu navazuje na další, předchozí list (uvést 
číslo listu). Výkresy musí obsahovat příčné řezy kabelovou trasou  v kolizních místech 
kabelové rýhy, v místech křížení s ostatními podzemními řády (produktovody apod.), 
křížení s kolejovým tělesem atd. Taktéž musí být zakresleny řezy kabelovodem. Dále 
obsahuje detaily přechodů mostních objektů a řízených podvrtů, vyznačení mechanické 
ochrany  (žlabování, PVC trubky atd.) 
Pro tvorbu polohopisných plánů platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace 
železničních kabelů čl.7 odst.41-44 

 
 
 
 


