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Anotace 

Technická infrastruktura je velmi d ležitou složkou v územním plánování a v návaznosti 

na dopravní infrastrukturu a funk ní využití je komplikovanou záležitostí. Technická 

infrastruktura je investi n  náro ná jak z hlediska finan ního, tak z hlediska nárok  na území. 

Zejména z t chto d vod  je pot eba optimáln  navrhnout technickou infrastrukturu a vymezit 

pro ni prostor, ve kterém bude realizována. Technická infrastruktura v územním plánování  

je dlouhodobou záležitostí v území, a proto její návrh je t eba d kladn  posoudit. 

Diserta ní práce se zabývá technickou infrastrukturou, jejím návrhem a využitím v územním 

plánování. Využití se nenalezne jen v územním plánu, ale pop ípad  také v následujících 

podrobn jších dokumentacích, kterými jsou územní studie, regula ní plán, dokumentace 

k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení. Pro racionalizaci technické 

infrastruktury se vychází nejen z podklad  pro návrh technické infrastruktury, ale zejména 

z ekonomicko-matematických metod, které se svým typem ešení se mohou aplikovat  

na racionalizaci technické infrastruktury. Ekonomicko-matematické metody se zabývají 

analýzou a následným ešením v cn  r znorodých problém . Uplatnit poznatky  

ekonomicko-matematické metody lze tam, kde se jako problém objevuje požadavek  

na racionální provedení operací (technických anebo technologických) asto s p ihlédnutím 

k ekonomickým hledisk m. Ekonomicko-matematické metody jsou tudíž typické pro ešení 

technické infrastruktury. 

Výsledkem bude metoda, která svým ešením vede ke zvýšení hospodárnosti p i návrhu, 

realizaci a také p i provozu technické infrastruktury. Dosažením racionáln jšího návrhu 

technické infrastruktury dojde samoz ejm  k úspo e finan ních prost edk , které rozsahem 

stavby vzr stají. 

Pokud návrh technické infrastruktury bude racionáln jší, zd razní se d ležitost technické 

infrastruktury nejen v územním plánování, ale také p i zpracování územní studie, regula ního 

plánu, dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení. 
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Annotation 

A technical infrastructure is an essential  component of landscape planning and in connection 

with traffic infrastructure and functional employment it is a very complicated issue. The 

technical infrastructure is exacting in terms of investments from the point of view of financing 

and also territorial claims. Particularly financing and territorial claims are the reason why a 

technical infrastructure is necessary to be suggested in the most suitable way and also it is 

needed to delimit the area for it. The technical infrastructure in landscape planning is a 

longterm matter in the area, so it is important to  consider its proposal properly. 

The thesis  deals with a technical infrastructure, its proposal and use in landscape planning. 

There are more other uses of  technical infrastructure, in following detailed documentation as 

a territorial study, a regulatory scheme, or processing of the application file for a decision on 

the  location of buildings or facilities. The rationalization of the technical infrastructure is 

based not only on the data for a technical infrastructure, but particularly on economic-

mathematical methods which can be according to their type of solution applied to 

rationalizing the technical infrastructure. The economic-mathematical methods deal with the 

analysis and subsequent  solution of objectively various problems. The findings of these  

methods can be applied in case that the  requirement of efficient execution of operations 

(technical or technological) occurs, often taking into account economic considerations. These 

methods are consequently typical of the solutions to technical infrastructure. 

The result will be a method the solution of which leads to increased efficiency in the course of 

the proposal, its implementation and also in the operation of the technical infrastructure. The 

expense growing by extent of building will be definitely saved by achieving a more rational 

proposal  of the technical infrastructure. 

If the proposal of technical infrastructure is more rational, the importance of technical 

infrastructure will be emphasized, not only in landscape planning, but also in processing a 

territorial study, regulatory plan, and documentation of the application file for a decision on 

the  location of buildings or facilities 
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1. Úvod 

Diserta ní práce se zabývá racionalizací technické infrastruktury. 

Racionalizací se rozumí návrh metody vedoucí ke zvýšení hospodárnosti.  

Technickou infrastrukturu lze charakterizovat jako vedení a stavby a s nimi provozn

související za ízení technického vybavení, nap íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, 

istírny odpadních vod, stavby a za ízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunika ní vedení ve ejné komunika ní sít  a elektronické komunika ní za ízení 

ve ejné komunika ní sít , produktovody [19]. Lze jí tedy charakterizovat jako inženýrské sít .  

Možnost napojení staveb na technickou infrastrukturu je základním požadavkem každého 

investora v území. Proto již v samotném po átku p ípravy stavby, p i výb ru lokality                   

pro stavbu je nutno brát v potaz nejen možnost výstavby z hlediska územn  plánovací 

dokumentace, která samoz ejm  musí být v souladu s navrhovaným zám rem,                                         

ale i zda se v území nachází technická infrastruktura, na kterou se bude možno napojit, 

pop ípad , zda  technickou infrastrukturu bude nutno upravit (nap . p eložit, posílit, 

rekonstruovat,…). Problém s napojením na inženýrské sít  je proto nutno již v první fázi 

prov it a vy ešit.  

Technickou infrastrukturu lze také v územn  plánovací dokumentaci vymezit jako ve ejn

prosp šnou stavbu, pokud je ur ená k rozvoji nebo ochran  území obce, kraje nebo státu, 

vymezená ve vydané územn  plánovací dokumentaci [13]. V územním plánu                               

nebo v regula ním plánu lze k pozemku vymezeným pro ve ejn  prosp šnou stavbu stanovit 

p edkupní právo. 

Proto je velmi d ležité vymezení rozsahu ve ejn  prosp šné stavby. Vytipování vhodného 

území již p i tvorb  územního plánu je prvním krokem k návrhu plochy, pro budoucí vývoj 

území, v etn  navazujícího okolí. Na základ  limit  lze lokalizovat plochu, která bude 

p edm tem zapracování do územního plánu.  

Je t eba nalézt kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi v území. P i budování 

inženýrských sítí je nutno brát v úvahu nejen aktuální stav pot eb v území, ale i p edvídat 

pot eby, které se vyskytnou v budoucnu. Jakékoliv dopl ování inženýrských sítí, zejména 

podzemní vedení, s sebou p ináší velké problémy, jak finan ní, tak i z hlediska dodržení 

minimálních vzdáleností mezi inženýrskými sít mi.  
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2. Sou asný stav problematiky 

První údaje o technické infrastruktu e jsou známy již ze starov ku, kde se poprvé ešilo 

zásobování vodou a odkanalizování. Technická infrastruktura zásadním zp sobem vstoupila 

do územního plánování resp. do urbanismu p ed cca 150 lety.  Ve v tším rozsahu se v druhé 

polovin  19. století se za alo ešit zásobování elektrickou energií, v 19. století zásobování 

svítiplynem, ve 20. století zásobování zemním plynem, teplem, vodou, odkanalizování                        

a rozvoj sítí elektronických komunikací.  

V sou asné dob  je základní ešení technické infrastruktury navrženo p i tvorb  územního 

plánu, tj. je rozhodováno soub žn  s urbanistickou koncepcí. V územním plánu se ešení 

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 

uspo ádání, uspo ádání krajiny a koncepci ve ejné infrastruktury. Koncepce technické 

infrastruktury se zpravidla navrhuje na základ  informací o území. Jedná se zejména, zda jde 

o plochu zastav nou, zastavitelnou, ur enou k p estavb , a také zda v ploše a jeho okolí                   

se nachází inženýrské sít  požadovaných technických parametr . 

Trasování technické infrastruktury je v tšinou navrhováno v ploše tak, že v prvé ad                        

se navrhne využití jednotlivých zón, k nim se navrhnou komunikace a technická 

infrastruktura je sm rov  koordinována s navrhovanými komunikacemi, tj. že technická 

infrastruktura je rovnob žn  s osou komunikace, p i emž se technická infrastruktura 

p ednostn  ukládá do nezpevn ných ástí (p idruženého dopravního prostoru).  

Doposud se p i trasování technické infrastruktury nebere v potaz ekonomicko-matematické 

metody. T mito metodami lze posoudit výhodnost navržených tras, a tudíž lze návrh 

technické infrastruktury racionalizovat. Racionalizací se zd razní, že technická infrastruktura 

je d ležitou složkou  území a nelze ji podce ovat. 

Aby se p edešlo kolizím, je ú elné vyhradit zájmové území pro optimální uspo ádání,                        

p i kterém nesmí být zapomenuto na zajišt ní trvalého p ístupu a p íjezdu ke stavbám 

technického vybavení (Nap . k istírnám odpadních vod, vodojem m, apod.) p íjezdovou 

komunikací z ve ejné komunikace pro jejich údržbu a opravu. 
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3. Cíle ešení 

Diserta ní práce se zabývá racionalizací technické infrastruktury. 

Cílem diserta ní práce je racionalizace technické infrastruktury, což odpovídá novému 

v deckému poznání. Racionalizací se rozumí návrh metody vedoucí ke zvýšení 

hospodárnosti. Zvýšení hospodárnosti se dosáhne rovn ž optimalizací návrhu trasy technické 

infrastruktury. Optimalizace technické infrastruktury bude ešeno pomocí  

ekonomicko-matematických metod. Metoda musí spl ovat požadavek, aby zabezpe ila 

požadovanou p epravu média (nap . vody, plynu, …) v inženýrských sítí, p i emž musí 

zohlednit ekonomické hledisko na výstavbu inženýrských sítí. 

Diserta ní práce eší sou asné nedostatky, kterými jsou získání podkladu k návrhu tras 

technické infrastruktury pro zapracování do územn  plánovacích dokumentací. V praxi ob as 

dochází k tomu, že investor nechá zpracovat územní studii, pop ípad  regula ní plán,  

nebo dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení,  

a tyto dokumentace pak nejsou v souladu se zásadami územního rozvoje a územním plánem. 

Problémem je, že trasa technické infrastruktury je odlišná oproti vymezeným plochám  

a koridor m v územn  plánovací dokumentaci, a tudíž tyto trasy technické infrastruktury jsou 

v rozporu s t mito územn  plánovacími dokumentacemi. Diserta ní práce navrhne metodu, 

pro ešení inženýrských sítí. Tato ešení by mohly být podkladem pro stanovení ploch  

a koridor  technické infrastruktury v územn  plánovacích dokumentacích. ímž se p edejde 

p i navrhování tras technické infrastruktury v podrobn jších dokumentacích k odlišnostem 

oproti zapracovaným plochám a koridor m technické infrastruktury v územn  plánovacích 

dokumentacích. 

Racionalizací technické infrastruktury dojde nejen ke zd razn ní d ležitosti ešení technické 

infrastruktury v územním plánování, ale také ke zefektivn ní a zkvalitn ní následných 

inností. Optimálním návrhem technické infrastruktury se m že kladn  ovlivnit následující 

innosti, a to už v p ípravné fázi investi ního procesu, kdy tato fáze bude hospodárn jší                     

pro samotný návrh ešení. Tím dojde ke zkvalitn ní a samoz ejm  k úspo e finan ních 

prost edk  v celém investi ním procesu. Nejv tší úsporu lze p edpokládat ve fázi realiza ní. 

P i dosažení optimálního návrhu se m že jednat o nezanedbatelné úspory, které rozsahem 

stavby vzr stají. 
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Zám rem diserta ní práce je tedy navrhnout metodu, která vede k racionalizaci technické 

infrastruktury. Racionalizace je ešena matematicky. Matematické ešení musí objektivn

spl ovat ekonomické hledisko. Pro tento ú el diserta ní práce vychází z ekonomicko-

matematických metod a navrhuje metodu, kterou bude ešena technická infrastruktura. 

4. Použité metody zpracování 

4.1. Ekonomicko-matematické metody 

Vychází se z ekonomicko-matematických metod. Ekonomicko-matematické metody  

se zabývají analýzou a následným ešením v cn  r znorodých problém . Uplatnit poznatky 

ekonomicko-matematické metody lze tam, kde se jako problém objevuje požadavek na 

racionální provedení operací (technických a nebo technologických) asto s p ihlédnutím 

k ekonomickým hledisk m. Uvedené problémy mívají v typickém p ípad  v tší po et 

možných ešení, ale realizovat je nutno jen nejlepší z nich. Ekonomicko-matematické metody 

se nej ast ji lení na disciplíny matematické programování, sí ová analýza, strukturní 

analýza, teorie zásob, teorie obnovy, teorie hromadné obsluhy, teorie her [3].  

Pro ešení technické infrastruktury se použije metoda matematického programování. 

Matematické programování se up ednostní, nebo  cílem této disciplíny je hledání optimálního 

ešení, které vyplývá z existence množiny omezujících podmínek. P i ešení technické 

infrastruktury jsou rovn ž nadefinovány omezující podmínky. Za omezující podmínky  

lze v tomto p ípad  považovat kapacitu z místa p epravy, pot eby v jednotlivých zónách, 

apod.

Z metody matematického programování bude dále použita metoda lineárního programování. 

Lineární programování je výhodnou metodou v tom, že pro všechny tyto typy úloh existuje 

univerzální použitelná a relativn  jednoduchá metoda. Pro ešitelnost t chto úloh je t eba znát 

prom nné, omezení, které je nutno respektovat a jaké je kriterium, podle n hož jsou ešení 

porovnávána. 

Obecný tvar pak pro ú elovou funkci zní: Zmiextr = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn    

Ú elová funkce je sestavena tak, aby m la extrémní hodnoty bu  nejvyšší nebo nejnižší. 

Je-li výsledek ú elové funkce nejvyšší hodnotou, jedná se o maximaliza ní úlohu, v p ípad , 

že výsledkem ú elové funkce je nejnižší hodnota, jedná se o minimaliza ní úlohu. Pro ešení 
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technické infrastruktury se použije minimaliza ní úloha lineárního programování,                         

protože náklady na vybudování technické infrastruktury mají být co nejnižší [3]. 

Obecný tvar pro omezující podmínky pak zní [3]: 

a11 x1 + a12 x2 + … + c1n xn b1                                                                                 [3]
> 

am1 x1 + am2 x2 + … + cmn xn bm                                                                              [3] 
> 

obecný tvar pro podmínky nezápornosti pak zní: 

x1, x2, … xn  0                    [3] 

Obecný tvar lze pak zapsat: 

 n  
zextr =  cj xj                                                                                                                                  [3] 
           j=1  
   
n  

>

  
 ai,j xj bi (i = 1,2,…,m)                                                                 [3] 

j=1    

xj  0 (j = 1,2,…,n)                                                                                       [3] 

kde  

cj – koeficient ú elové funkce vztahující se k j-té prom nné 

xj – strukturní prom nná 

aij – strukturní koeficient vyjad ující vztah mezi i-tou omezující podmínkou                            

a j-tou prom nnou 

bi – pravá strana i-té vlastní omezující podmínky 

Lineární programování je dále d leno na metody, kterými jsou kapacitní problém, problém 

optimálního rozmíst ní finan ních prost edk , výživový problém, ezný, problém, krájecí 

problém a distribu ní problém.  

Z metod lineárního programování je pro racionalizaci technické infrastruktury vhodná metoda 

distribu ního problému. Distribu ní problém se eší tam, kde je t eba zabezpe it p epravu 

ur itého „materiálu“ z místa ke je  k dispozici na místa, kde je o n j zájem. Omezením,                       

které je t eba respektovat lze rozd lit do dvou skupin. Jedna skupina se vztahuje                                   
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ke kapacitním možnostem sklad  a druhá skupina se vztahuje k uspokojení požadavk

odb ratel  [3]. 

Distribu ní problém lze aplikovat na ešení technické infrastruktury, nebo  se jedná                         

o podobný problém, tedy p epravu „materiálu“ s omezením jako je kapacita sklad                          

(v technické infrastruktu e se jedná o kapacitu v míst  p ipojení) a požadavky odb ratel                 

(v technické infrastruktu e se jedná o pot eby v jednotlivých zónách odb ru). 

Distribu ní problém se dále d lí na specifické metody, kterými jsou nap . obecný dopravní 

problém, p i azovací problém, problém obchodního cestujícího a také dopravní problém. 

Pro ešení technické infrastruktury bude dále použito z ekonomicko-matematických metod 

poznatky teorie graf , které zahrnují zejména metody nejkratší cesty v grafu, maximálního 

toku v síti a nejlevn jší kostry. Pro racionalizaci technické infrastruktury bude použit princip 

metody nejlevn jší kostry. Principem této metody je získání souvislého grafu s minimálním 

po tem hran. 

4.2. Dopravní problém 

Bylo uvažováno o výb ru z ady matematických metod. Úvaha se zam ila na  matematické 

programování, z které byla vybrána metoda lineární programování, z které dále byl použit 

distribu ní problém a z n j byla vybrána metoda dopravního problému. P ednost se dala 

dopravnímu problému, protože tato metoda umož uje racionalizovat návrh technické 

infrastruktury pro územní plánování ve spojení s trasy a uzly. 

Pro ešení bude vycházeno z poznatku dopravního problému, který p edstavuje úkol p epravit 

co nejúsporn ji druh zboží od dodavatel  p ímo k odb ratel m. Tento úkol lze p evést  

na racionalizaci technické infrastruktury, protože p i ešení technické infrastruktury se rovn ž 

jedná o p epravu r zné suroviny (voda, plyn,…). Aby metoda dopravního problému mohla 

být použita je prvním krokem návrh tras technické infrastruktury. P i návrhu tras musí být 

spln na podmínka vyplývající z dopravního problému – minimáln  2 dodavatelé dodávají 

zboží 2 odb ratel m. Pro jednu možnou trasu lze využít ur ení bodu výsledného t žišt  Tv. 

Pojem minimáln  2 dodavatel  bude spln n, nebo  pojem dodavatel  bude odpovídat místu 

napojení na technickou infrastrukturu a ploše výsledného t žišt  Tv. Pojem minimáln  2 

odb ratel  bude rovn ž spln n, nebo  pojem odb ratel  bude odpovídat míst m odb ru  

(pop . místu produkce odpadu) v jednotlivých zónách.  
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Vychází se z p edpokladu, že i když nalezneme plochu n kolika zón v pr myslové oblasti, 

které má význam pro racionalizaci, ekonomické umis ování, respektive stanovení hlavních 

(p ívodních) koridor  pro technickou infrastrukturu s ur ením uzlového bodu pro technickou 

infrastrukturu do oblastí ploch, bude nutné posoudit, zda p es nalezenou plochu bude schopno 

pokrýt kapacity zdroje a uspokojit požadavky jednotlivých odb ratel , a p itom by se jednalo 

o nejmén  nákladové ešení.  

Z dopravního problému vyplývá, že ešení musí spl ovat podmínky, aby nebyly p ekro eny 

kapacity jednotlivých dodavatel  a aby byly uspokojeny požadavky jednotlivých odb ratel . 

Toto ešení odpovídá i pro racionalizaci technické infrastruktury. Kapacita v míst  napojení 

nebo ve výsledném t žišti musí pokrýt pot ebu, tedy nesmí být p ekro ena její kapacita,                         

a p itom musí být pokryty pot eby odb ratel .  

Cílem dopravního problému a tedy i ešení technické infrastruktury je stanovení, kolik zboží 

bude p epraveno od jednotlivých dodavatel  k jednotlivým odb ratel m. 

Pro ešení dopravního problému musí být znám po et odb ratel , po et dodavatel , 

požadavky odb ratel , kapacity dodavatel , náklady na dopravu, množství p epravovaného 

zboží [3]. 

Pro dopravní problém lze stanovit ú elovou funkci, která je definována: 

 m n  
zmin =  ci,j xi,j                                                                                                                          [3] 
 i=1 j=1

Pro tuto funkci jsou definovány omezující podmínky pro možnosti jednotlivých dodavatel

takto: 

n     
 xi,j ai i = 1,2,…,m                                                                          [3] 

j=1     

Pro tuto funkci jsou definovány omezující podmínky pro požadavky jednotlivých dodavatel

takto: 

m    
 xi,j   = bj i = 1,2,…,n                                                                     [3] 

i=1    

P i emž je stanoveno, že xi,j  0 [4]              [3] 

pak 

Zmin = c1,1 x1,1 + c1,2 x1,2 + … + c1,n x1,n + c2,1 x2,1 + c2,2 x2,2 + … + c2,n x2,n + cm,1 xm,1 + cm,2 xm,2 

+ … + cm,n xm,n                    [3] 
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Ú elová funkce zmin zajiš uje minimalizaci dopravní náro nosti p i ešení daného problému. 

Soustava m vlastních omezujících podmínek zabezpe uje, že od žádného z dodavatel  nebude 

odvezeno více než je jejich kapacita. Soustava n vlastních omezujících podmínek 

zabezpe uje, že požadavky všech odb ratel  budou zcela napln ny [3]. 

Dopravní problém je definován rovnicemi m + n. v této soustav  rovnic je známo m * n 

prom nných a m + n podmínek nezápornosti [3]. 

x1,1 + x1,2 + … + x1,n                     a1 

………………………………    ………………………………    ………………………………   

xm,1 + xm,2 + … + xm,n   am

x1,1 + x2,1 + … + xm,1                     b1 

………………………………    ………………………………    ……………………………… 

x1,n + x2,n + … + xm,n   bn

Ze soustavy rovnic vyplývá ai bj             [3] 

Tuto funkci lze rozd lit na dopravní úlohu  - vyváženou    ai = bj

- nevyváženou   ai > bj

Vyváženou úlohou se rozumí, jsou-li kapacity dodavatel  rovny požadavk m odb ratel . 

Nevyváženou úlohou se rozumí, jsou-li kapacity dodavatel  v tší než požadavky odb ratel . 

Aby úloha byla ešitelná musí být úlohou vyváženou [3]. 

Nevyváženou úlohu lze pomocí fiktivního odb ratele upravit na vyváženou úlohu,                      

p i emž fiktivní odb ratel je pak definován [3] 

 m  n 
bn+1 =   ai -   bj

 i=1  j=1 
Postup ešení dopravního problému lze rozd lit do t chto bod  [3] 

1. Ov ení ešitelnosti úlohy 

2. Ov ení vyváženosti úlohy 

3. Nalezení výchozího bazického ešení 

4. Ov ení nedegenerovanosti bazického ešení. Nedegenerovaným bázickým ešením                        

je takové ešení, které má všechny bázické prom nné kladné. V soustav  m + n lineárních 

rovnice je pouze m + n – 1 lineárn  nezávislých rovnic, obsahuje bázické ešení úlohy                
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m + n – 1 bázických prom nných xij.  V p ípad  degenerace bazického ešení                           

se degenerace odstraní.  

5. Test optimality. V p ípad  nespln ní testu optimality se provádí zm na báze a op tovné 

posouzení dle bodu 4  

4.3. Metoda nejlevn jší kostry 

Cílem metody nejlevn jší kostry je získání grafu s minimálním sou tem hodnot hran. Za graf 

se považuje neprázdná množina uzl  a neprázdná množina hran. Tuto metodu lze použít  

p i hledání optimálního zp sobu p ipojení zájemc  do ur ité soustavy (nap . vodovodní, 

energetické, informa ní) a to takovým zp sobem, aby spot eba „spojovacího“ materiálu byla 

minimální. Hodnoty hran mohou p edstavovat nejen vzdálenosti mezi jednotlivými zájemci 

(uzly), ale m že jít i o náklady na vybudování pot ebného p ipojení [3]. 

Z této metody je použit princip p idávání hran tak, aby netvo ily kružnici. 

 4.4. Ur ení t žišt  plochy 

T žišt  lze ur it pomocí integrálu, který zní: dMy = xdP        [2] 

hož vyplýváz e  

My =  
 b  

x y dx                                                                                        [2]  
 a  

a 

dMx = ½ydP                       [2] 

z ehož vyplývá 

Mx = ½ 
 b  

y y dx                                                                                    [2] 
 a  

kde 

Mx  – statický moment k ose x 

My  – statický moment k ose y 

V jednotlivých zónách plochy lze tímto stanovit t žišt  Ti, které odpovídá místu odb ru 

v jednotlivé zón . Na základ  stanovení t žiš  Ti v jednotlivých zónách, velikosti jednotlivých 

zón, pot eb  jednotlivých zón, lze stanovit výsledné t žišt  Tv v celé navrhované ploše. 

V ešení výsledného t žišt  Tv jsou tak brány v potaz d ležitost pot eb jednotlivých zón. 
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4.5. Metoda p lení intervalu 

Metoda p lení intervalu je jednou z numerických metod ešení. Pro samotné ešení  

se uvažuje, že rovnice f(x) = 0 je spojitá funkce v intervalu <a,b>, p i emž f(a) . f(b) < 0,  

a v intervalu <a,b> leží práv  jeden ko en rovnice f(x) = 0 [1]. 

ešení je pak následující [1]: a0 = a, b0 = b, x1 = (a0 + b0)/2.  

Je-li f(x1) = 0, pak x1 je ko enem rovnice f(x) = 0.  

Je-li f(x1)  0, pak interval <a1,b1> je definován sign f(a0) = sign f(x1) a pak a1 = x1, b1 = b0,  

jinak se stanoví, že a1 = a0, b1 = x1

a pokra uje se v p lení intervalu <a1,b1>. 

Postupným p lením se získávají intervaly <ak,bk> se st edy [1] 

xk+1 = 
ak + bk

2 

a,b – krajní body intervalu <a,b>, v n mž leží ko en a všech interval  <ak,bk>, které byly 

získány b hem výpo tu 

x – st ed intervalu <ak,bk> 

U metody p lení intervalu se ko en rovnice stanovuje s p esností . P lení se uplat uje dokud 

délka intervalu <ak,bk> bude v tší než 2 , kde  je p esnost aproximace ko ene. Z této metody 

je použije princip p lení, tj. p lení hran a tím p idávání uzl . 

4.6. Metody diserta ní práce: Aplikace dopravního problému na ešení technické 

infrastruktury  

Pro ešení dopravního problému se p edpokládá [4]: 

- zboží dopravované mezi všemi dodavateli a odb rateli je stejného druhu 

- doprava je provád na jedním druhem dopravního prost edku 

- kapacity dopravních cest nejsou omezené 

- pro dopravu od dodavatele k odb rateli je uvažována pouze jedna cesta 

- náro nost (náklady) dopravy vzr stá úm rn  p epravovanému množství zboží 
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Tyto p edpoklady lze aplikovat i na ešení technické infrastruktury. Typov  shodné  

a pro p epravu vhodné je médium jako nap íklad voda, plyn, apod. Mén  vhodné jsou sít

elektronických komunikací, kde se nejedná o p epravu suroviny, ale dat. 

Pojem uvád ný v dopravním problému  

- „zboží dopravované mezi všemi dodavateli a odb rateli je stejného druhu“ odpovídá 

ešení jednoho druhu technické infrastruktury (nap . plyn) 

- „doprava je provád na jedním druhem dopravního prost edku“ odpovídá ešení 

jednoho druhu vedení technické infrastruktury (nap . plynovod) 

- „kapacity dopravních cest nejsou omezené“ odpovídá, že technická infrastruktura  

má dostate né zdroje a dimenze pro p enos média (nap . plynovod je nadimenzován 

v dostate né dimenzi pro p enos požadované kapacity plynu) 

- „pro dopravu od dodavatele k odb rateli je uvažována pouze jedna cesta“ odpovídá,  

že mezi uzly vedení technické infrastruktury je uvažována pouze jedna trasa technické 

infrastruktury  

- „náro nost (náklady) dopravy vzr stá úm rn  p epravovanému množství zboží“ 

odpovídá také v technické infrastruktu e, nebo  v závislosti na p epravovaném 

množství se odvíjí požadavek na dimenzi pro p enos média 

Z dopravního problému vyplývá, že ešení musí spl ovat podmínky, aby nebyly p ekro eny 

kapacity jednotlivých dodavatel , a aby byly uspokojeny požadavky jednotlivých odb ratel . 

Toto ešení odpovídá i pro racionalizaci technické infrastruktury. Kapacita v místech napojení 

musí pokrýt pot ebu, tedy nesmí být p ekro ena její kapacita, a p itom musí být pokryty 

pot eby odb ratel .  

Cílem dopravního problému, a tedy i ešení technické infrastruktury, je stanovení, kolik zboží 

bude p epraveno od jednotlivých dodavatel  k jednotlivým odb ratel m. 

Aby dopravní problém mohl být aplikován pro ešení technické infrastruktury, musí  

se základní prom nné uvád né v dopravním problému p evést pro ešení technické 

infrastruktury: 

• Po et odb ratel  uvád ný v dopravním problému (O1, O2,…On) = pro ešení technické 

infrastruktury po tu zón, ve kterých je nenulová pot eba; 

• Po et dodavatel  uvád ný v dopravním problému (D1, D2, … Dm) = pro ešení technické 

infrastruktury míst m napojení na technickou infrastrukturu;  
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• Požadavky odb ratel  uvád né v dopravním problému (b1, b2, …, bn) = pro ešení 

technické infrastruktury pot eby v zónách; 

• Kapacity dodavatel  uvád né v dopravním problému (a1, a2, …, am) = pro ešení 

technické infrastruktury kapacit  v místech napojení;  

• Náklady na dopravu uvád né v dopravním problému (ci,j, kde i = 1, 2, …, m a kde j = 1, 

2, …, n) = pro ešení technické infrastruktury náklad m na vybudování rozvod

(cena/bm x m). Pro ešení se bude jednat o náklady na vybudování rozvod  o dimenzích, 

které p enesou požadované množství média k odb rateli. 

• množství p epravovaného zboží uvád né v dopravním problému (xi,j, kde i = 1, 2, …, m        

a kde j = 1, 2, …, n) = pro ešení technické infrastruktury množství p epravovaného 

média 

Když jsou všechny pojmy uvád né v dopravním problému p evedeny pro ešení technické 

infrastruktury, lze ešit návrh technické infrastruktury pomocí dopravního problému. ešení 

lze rozd lit do t chto 5 základních fází: 

1. fáze: Pro ešení je stanoveno: 

1) plocha pro rozvod technické infrastruktury je vymezena 

2) plocha pro rozvod technické infrastruktury je roz len na na jednotlivé zóny 

3) v jednotlivých zónách jsou známy pot eby (pot eba plynu,..) 

4) jsou známa místa napojení na technickou infrastrukturu 

2. fáze: V jednotlivých zónách se stanoví t žišt , která odpovídají míst m odb ratel

3. fáze: Pomocí dopravního problému stanovit trasy inženýrské sít . Ctít metodu nejlevn jší 

kostry, ze které vyplývá, že budou p idávány hrany tak, aby netvo ily kružnici.  

4. fáze: P idání dalších uzl  na hranách pomocí metody p lení intervalu a pomocí dopravního 

problému stanovit, zda z nov  stanovených uzl  budou napojeny zóny, p i emž bude ct na 

metoda nejlevn jší kostry. 
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4.7. Metody diserta ní práce: Aplikace dopravního problému na ešení technické 

infrastruktury, metody p lení intervalu a metody nejlevn jší kostry 

Pomocí metody nejlevn jší kostry se navrhnou trasy od dodavatel  k odb ratel m.  

Pro jednotlivé trasy rozvod  se postupem ešení dopravního problému  

1. Ov í se ešitelnost úlohy. 

2. Ov í se vyváženost úlohy. 

3. Nalezne se výchozí bazické ešení. 

4. Ov í se nedegenerovanost bazického ešení. Nedegenerovaným bázickým ešením  

je takové ešení, které má všechny bázické prom nné kladné. V soustav  m + n 

lineárních rovnice je pouze m + n – 1 lineárn  nezávislých rovnic, které obsahuje 

bázické ešení úlohy m + n – 1 bázických prom nných xij.  V p ípad  degenerace 

bazického ešení se degenerace odstraní. 

5. Provede se test optimality. V p ípad  nespln ní testu optimality se provádí zm na báze 

a op tovné posouzení dle bodu 4. 

Výsledkem je pak vypo teno množství p epravovaného média. Pro jednotlivé trasy od m-tého 

dodavatele a n-tého odb ratele odpovídá m,n-té množství p epravovaného média. 

P i emž platí, že  

Zmin = c1,1 x1,1 + c1,2 x1,2 + … + c1,n x1,n + c2,1 x2,1 + c2,2 x2,2 + … + c2,n x2,n + cm,1 xm,1 + cm,2 xm,2 

+ … + cm,n xm,n. 

Tímto zp sobem je získáno, že ke každému odb rateli jsou vedeny práv  dv  trasy.                     

Pro návrh rozvod  technické infrastruktury se uvažuje jen jedna trasa k odb rateli. P i výb ru 

trasy bude rozhodující, která trasa p epraví více média. Tento princip je p evzat z metody 

nejlevn jší kostry, ze které vyplývá, že budou p idávány hrany tak, aby netvo ily kružnici, 

p i emž bude vybrána práv  ta trasa, kterou se p epraví nejvíce média. 

P edpokládá se ovšem, že existuje jiné ešení, které bude racionalizovat trasy, a to že na trase 

od místa napojení na technickou infrastrukturu k prvnímu odb rateli je vhodn jší místo  

pro zm ny trasy inženýrské sít . Totéž platí, že na trase mezi odb rateli je vhodn jší místo 

pro zm nu trasy inženýrské sít . 
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Pomocí metody p lení intervalu se rozp lí trasa mezi dodavateli a prvním odb ratelem,  

a následn  mezi odb rateli.  

Pro jednotlivé trasy rozvod , se postupem ešení dopravního problému  

1. Ov í se ešitelnost úlohy. 

2. Ov í se vyváženost úlohy. 

3. Nalezne se výchozí bazické ešení. 

4. Ov í se nedegenerovanost bazického ešení. Nedegenerovaným bázickým ešením  

je takové ešení, které má všechny bázické prom nné kladné. V soustav  m + n 

lineárních rovnice je pouze m + n – 1 lineárn  nezávislých rovnic, které obsahuje 

bázické ešení úlohy m + n – 1 bázických prom nných xij.  V p ípad  degenerace 

bazického ešení se degenerace odstraní. 

5. Provede se test optimality. V p ípad  nespln ní testu optimality se provádí zm na báze 

a op tovné posouzení dle bodu 4. 

Výsledkem je pak vypo teno množství p epravovaného média. Pro jednotlivé trasy od m-tého 

dodavatele a n-tého odb ratele odpovídá m,n-té množství p epravovaného média. 

Pro porovnání zda nové ešení bude výhodn jší je pot eba vypo ítat zmin ze vzniklých ešení.  

Zmin = c1,1 x1,1 + c1,2 x1,2 + … + c1,n x1,n + c2,1 x2,1 + c2,2 x2,2 + … + c2,n x2,n + cm,1 xm,1 + cm,2 xm,2 

+ … + cm,n xm,n   
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ešení lze zobecnit: 

1.Pomocí metody nejlevn jší kostry navrhnout trasy inženýrských sítí. 

2.Navržené trasy inženýrských sítí posoudit pomocí dopravního problému. 

3.Nalezení nových tras p i jejich p lení v intervalu od dodavatel  k prvním 

odb ratel m pomocí metody p lení intervalu. 

4.Navržené trasy inženýrských sítí posoudit pomocí dopravního problému. 

5.Nalezení nových tras p i jejich p lení v intervalu mezi odb rateli pomocí metody 

p lení intervalu. 

6.Navržené trasy inženýrských sítí posoudit pomocí dopravního problému. 

7.Porovnání posouzených ešení. ešení s nejnižší hodnotou Zmin, je ešení výsledné. 

4.8. Vyhodnocení výsledk   

V po átku pro návrh ešení je dán po et dodavatel  (po et napojení na technickou 

infrastrukturu) a po et odb ratel  (po et zón). Pro jednotlivé trasy rozvod  technické 

infrastruktury od dodavatel  k odb ratel m je vypo teno množství p epravovaného média. 

Z vypo teného množství p epravovaného média pro jednotlivé trasy se pomocí metody 

dopravního problému vybere práv  ta trasa pro každého odb ratele, která p epraví nejvíce 

média. Tímto zp sobem se získá, že pro každého odb ratele bude pouze 1 trasa  

od dodavatel . 
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5. Originální p ínos 

P edm tem diserta ní práce je navrhnout metodu, která vede k racionalizaci technické 

infrastruktury, resp. inženýrské sít . Metody vychází z ekonomicko-matematickým metod  

a z metody p lení intervalu. Z charakteristiky a podrobného pr zkumu  

ekonomicko-matematických metod vyplynulo, že tyto metody se mohou aplikovat pro návrh 

technické infrastruktury, zejména metoda dopravního problému, metoda nejleh í kostry  

a použití principu metody p lení intervalu. Ekonomicko-matematické metody lze aplikovat  

na ešení technické infrastruktury, nebo  poznatky z ekonomicko-matematických metod  

se uplat ují v p ípadech, kdy se vyskytuje požadavek na racionální provedení operací 

s p ihlédnutím k ekonomickým hledisk m a výsledek ekonomicko-matematických metod 

m že mít více možných ešení, tak jak p i návrhu technické infrastruktury, kdy je nutno 

realizovat jen nejlepší z nich. Ekonomicko-matematické metody se lení na jednotlivé metody 

a jednou z t chto metod je dopravní problém, který eší p epravu materiálu (zboží)  

co nejúsporn ji od dodavatel  k odb ratel m. Tato metoda se použila pro racionalizaci 

technické infrastruktury, protože návrh technické infrastruktury rovn ž eší p epravu média 

z jednoho místa na místo druhé. Trasy rozvod  technické infrastruktury jsou vybrány  

podle principu dopravního problému, který hledá co nejúsporn jší p epravu materiálu,  

pro které je nadefinována ú elová funkce zmin =  náklady na dopravu x množství 

p epravovaného média a principu metody nejleh í kostry, kdy cílem této metody je získání 

grafu s minimálním sou tem hodnot hran, p i emž se za graf považuje neprázdná množina 

uzl  a neprázdná množina hran.. Tímto zp sobem nejsou navrhovány trasy jen podle náklad   

na vybudování rozvod  technické infrastruktury, ale p ihlíží se také na množství média,  

které tyto trasy p epraví. 

Výsledkem je vybraná trasa inženýrské sít  jako optimální ešení, za použití aplikace metody 

dopravního problému, principu p lení intervalu a metody nejleh í kostry. 
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6. Využití výsledk  v praxi 

Diserta ní práce eší technickou infrastrukturu, resp. inženýrské sít , kdy jsou dány stávající 

inženýrské sít , na které se lze p ipojit a místa odb ru. Pak výsledkem je stanovená trasa 

rozvod  inženýrské sít  posouzená dopravním problémem, která m že být využita v praxi  

pro pot eby zpracování polity územního rozvoje, zásad územního rozvoje, územního plánu, 

regula ního plánu, územní studie a dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní 

stavby. V závislosti na m ítku výsledného výkresu lze výsledek zobrazit už v m ítku  

od 1 : 500, což je m ítko výkresu celková situace stavby dokumentace k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí o umíst ní stavby. 

Pro zpracování regula ního plánu by se jednalo o návrh koridoru nebo konkrétní trasy 

inženýrské sít , protože regula ní plán vždy umístí inženýrské sít . Po vydání regula ního 

plánu, nahradí regula ní plán územní rozhodnutí pro vymezení a využití pozemk  staveb 

ve ejné infrastruktury, v etn  pozemk  ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných 

opat ení. Protože regula ní plán eší umíst ní technické infrastruktury a pro ve ejnou 

technickou infrastrukturu nahrazuje územní rozhodnutí o umíst ní stavby, budou výsledky 

diserta ní práce velmi d ležité p i zpracování této územn  plánovací dokumentace. 

Pro zpracování územního plánu by se mohlo jednat o podklad jak pro vymezení koridor ,  

tak pro stanovení tras inženýrské sít . Návrh koridor  a tras inženýrské sít  se dá roz lenit  

na dv ásti. První ástí by byl návrh koridor  a tras od stávajících inženýrských sítí  

(zdroje) k zastavitelné ploše nebo ploše p estavby, která je vymezena pro ur ené využití 

(nap . pr myslová zóna, rekrea ní,…). Druhou ástí by byl návrh koridor  a tras v p edm tné 

ploše.  

První ást by byla v územním plánu obsažena vždy. Druhá ást by byla v územním plánu 

zahrnuta, pokud by využití této plochy nebylo podmín no zpracováním územní studie  

nebo regula ního plánu. Totéž by platilo, kdyby využití p edm tné plochy bylo podmín no 

po ízením územní studie, která má stanoven termín, do kdy má být územní studie po ízena, 

nebo  po uplynutí této doby by pro p edm tnou plochu neplatila podmínka zpracování 

územní studie.  

Rozlišení, zda do územního plánu a regula ního plánu zapracovat vymezení koridor   

nebo tras inženýrské sít je individuální a závislé na konkrétním ešení.                           
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Pokud inženýrské sít  zahrnují r zné druhy vedení a je shodná s návrhem dopravní 

infrastruktury, jednalo by se zpravidla o vymezení koridoru. Pokud by inženýrská sí

obsahovala pouze jeden druh vedení a bez soub hu s dopravní infrastrukturou, jednalo by se 

zpravidla o vymezení trasy.  

Pokud v územním plánu je využití plochy podmín no zpracování územní studie nebo se má 

prov it využití jakékoliv plochy, zpracovává se územní studie. Využití výsledk                            

této diserta ní práce by sloužilo také p i zpracování územní studie, kde by mohlo být jedním                   

z podklad  pro stanovení tras inženýrské sít , nebo  územní studie navrhuje, prov uje 

a posuzuje možná ešení vybraných problém , p ípadn  úprav nebo rozvoj n kterých 

funk ních systém  v území, nap íklad ve ejné infrastruktury apod., tedy i technickou 

infrastrukturu.  

Výsledky diserta ní práce se mohou také použít pro dokumentace menšího m ítka,  

než je m ítko 1 : 5 000, kdy se v tomto m ítku zpracovávají výkresy územního plánu,  

mimo výkresu širších vztah . Jedná se o zásady územního rozvoje nebo o politiku územního 

rozvoje.  

Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územn  plánovací innosti kraje. Jedním z úkol

zásad územního rozvoje je vymezit plochy a koridory nadmístního významu a stanovit 

požadavky na jejich využití, zejména plochy a koridory pro ve ejné prosp šné stavby.            

Protože zásady územního rozvoje eší území celého kraje, vydávají se jeho výkresy v m ítku 

1 : 100 000 nebo v od vodn ných p ípadech v m ítku 1 : 50 000, pop ípad  v m ítku  

1 : 200 000, mimo výkresu širších vztah , který se vydává v m ítku 1 : 500 000. 

Politika územního rozvoje je nástrojem územního plánování, nezbytným pro koordinaci 

územn  plánovací innosti kraj  a koncepcí celorepublikového významu, vycházejících  

a podmi ovaných možnostmi území. 

Pro zpracování politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje, územního plánu, 

regula ního plánu, územní studie a dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní 

stavby by výsledky diserta ní práce byly jedním z jejich podklad .  

Racionalizací technické infrastruktury se také pozitivn  ovlivní následující innosti 

investi ního procesu a dojde k úspo e finan ních prost edk . Posouzení tras rozvod
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technické infrastruktury pomocí dopravního problému se projeví hlavn  ve snížení náklad  na 

inženýrské sít . 

7. Záv r 

7.1. Výstupy a rekapitulace 

Cílem diserta ní práce je racionalizace technické infrastruktury v územním plánování, resp. 

racionalizace inženýrské sít  pomocí návrhu tras inženýrské sít . Racionalizací se rozumí 

návrh metody, která vede ke zvýšení hospodárnosti. 

Diserta ní práce eší sou asné nedostatky, kterým je získání podkladu k návrhu tras 

inženýrské sít  pro zapracování do územn  plánovacích dokumentací. Diserta ní práce 

navrhuje metodu, aby zapracovávané plochy a koridory technické infrastruktury do územn

plánovacích dokumentací byly optimálním ešením. Tudíž p i navrhování tras technické 

infrastruktury v podrobn jších dokumentacích se p edejde k zásadním odlišnostem  

oproti zapracovaným plochám a koridor m technické infrastruktury v územn  plánovacích 

dokumentacích. 

Diserta ní práce vychází z ekonomicko-matematických metod, p edevším z dopravního 

problému. Dopravní problém eší p esun zboží (materiálu) od dodavatel  k odb ratel m, 

p i emž navrhuje takové ešení, které je nejmén  nákladné. Výsledkem ešení je pak funkce 

zext., která je minimalistická (zmin). Protože p i navrhování inženýrské sít  se hledá podobné 

ešení, tedy, aby ešení vyplývající z dopravního problému, z principu metody nejlevn jší 

kostry a metody p lení intervalu p epravilo požadované množství za nejnižší náklady.  

Z tohoto ešení vznikla metoda, která vede ke zvýšení hospodárnosti návrhu inženýrské sít . 

Metodu pro návrh inženýrské sít  lze zejména použít v územním plánování. Tato metoda byla 

ov ena na p íkladu uvedeném v podkapitole „4. Originální p ínos - ov ení“. P íklad byl 

posouzen dopravním problémem. Z posouzení se potvrdilo, že ešení z diserta ní práce  

je vhodn jší, než je uvedeno v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Vhodn jší je zejména ve zvýšení hospodárnosti p i návrhu a realizaci inženýrské sít . 

Náklady na realizaci inženýrské sít  byly oproti návrhu v Zásadách územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje nižší. Racionalizací inženýrské sít  došlo v úspo e návrhu trasy. 
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Z diserta ní práce a z uvedeného p íkladu ešení bylo prokázáno, že p edm t diserta ní práce 

a cíle stanovené v diserta ní práci byly spln ny. Metoda pro návrh technické infrastruktury,  

která se uvádí nejen v územním plánování, vede k racionalizaci technické infrastruktury  

v územním plánování. 

7.2. Použití výsledk  diserta ní práce 

Diserta ní práce potvrdila, že návrh technické infrastruktury lze racionalizovat. Racionalizace 

je vhodná zejména pro ur ité druhy technické infrastruktury. Typov  shodné a pro p epravu 

vhodné je médium jako nap íklad voda, plyn, apod. Oproti tomu jsou mén  vhodné sít

elektronických komunikací, kde se nejedná o p epravu suroviny, ale dat. Metoda je rovn ž 

mén  vhodná pro návrh odkanalizování, nebo  p i návrhu kanaliza ních stok se musí brát 

v úvahu tvar terénu v území, pokud se neuvažuje s podtlakovou nebo p etlakovou kanalizace. 

Toto neplatí, pokud se jedná o rovinatý terén, kde p i návrhu stok kanalizace lze její spád 

zajistit hloubkou uložení kanaliza ního potrubí. 

Výsledky diserta ní práce lze použít jako podklad pro samosprávu na úrovni kraje a obce.  

Na úrovni kraje se jedná o vydávání zásad územního rozvoje, jejich aktualizace a zm n.  

Na úrovni obce se jedná o vydávání územního plánu, regula ního plánu, jejich aktualizace  

a zm n. V p ípad , že investorem technické infrastruktury bude obec, m že obec využít 

výsledky diserta ní práce jako podkladu pro zvážení vhodnosti návrhu tras inženýrské sít   

a koordinace inženýrských sítí v území. Protože je metoda vhodná také pro sdružené trasy 

v kolektorech, je podkladem pro zvážení, zda uložení inženýrské sít  bude prosté pod terén 

nebo vedeno v kolektoru, nebo  navržené trasy inženýrské sít  budou hospodárn jším 

ešením, než doposud navrhované trasy. Zásadní výhodou kolektoru je, že do území  

se zasahuje pouze p i jeho budování. V p ípad , že dojde k poruše na inženýrské síti,  

lze tuto opravu provést, aniž by byl proveden výkop a nap íklad narušení dopravy v území. 

Havárii na potrubí lze snáze p edejít, nebo  inženýrské sít  lze pr b žné a kdykoliv fyzicky 

zkontrolovat. Vzhledem k po izovací cen  kolektoru, budou kolektory budovány tam, kde 

výhody plynoucí ze sdružené trasy inženýrských sítí v kolektoru p evýší náklady výstavby. 

Výsledky diserta ní práce mají p ínos i pro v du nebo  aplikuje ešení  

z ekonomicko-matematickým metod na nový teoretický postup návrhu tras inženýrské sít . 

Diserta ní práce také p ináší možnost dalšího v deckého zkoumání na ešeném tématu,  

kdy v decká innost m že stanovením nap . ur itého koeficientu, p evést požadované pot eby 
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jednoho druhu technické infrastruktury (nap . elekt iny), na jiný druh technické infrastruktury 

(nap . plynu) obdobného m ítka (m3,…). Stanovení tohoto koeficientu dává v d  možnost 

innosti na ešeném úseku. 

7.3. Záv re né konstatování 

Technická infrastruktura je nepostradatelnou složkou územního plánování a optimálním 

návrhem technické infrastruktury již p i tvorb  územn  plánovací dokumentace se zajistí 

základní p edpoklady pro ú elné využívání dané plochy. Pro výstavbu technické 

infrastruktury je nutno vy ešit mnoho problém  již v prvních fázích p ípravy zám ru  

a je t eba stanovit taková ešení, která zaru í dlouhodobost technické infrastruktury,  

a tedy zabezpe í požadavky zám r .  

Diserta ní práce racionalizuje technickou infrastrukturu. Racionalizací se zd razní d ležitost 

inženýrské sít  nejen p i zpracování územn  plánovací dokumentace, kterým jsou zejména 

zásady územního rozvoje, územní plán a regula ní plán, ale i p i zpracování územní studie  

a dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby.  

Pro optimální návrh inženýrské sít  bude vyžadován p edstih stanovení rozmíst ní míst 

odb ru a jejich pot eb. Pot eby se musí odhadnout nejen pro stávající stav v území, který již 

známe, ale je nutné i p edvídat pot eby, které se vyskytnou v budoucnu.  

Záv rem lze konstatovat, že p i vyváženém rozmíst ní inženýrské sít  již p i po átku návrhu, 

nebude v budoucnu docházet k problémovým st et m mezi vlastníkem inženýrské sít ,  

jejím provozovatelem a uživatelem. Proto je nutné vzít v potaz veškeré dostupné informace  

o možných budoucích aktivitách a zám rech. 
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7.3. Final statement  

Technical infrastructure is an essential component of landscape planning and its optimal  

proposal during processing landscape planning documentation ensures basic conditions  

for effective usability of the area. From the earliest stages of  a project preparation  

a lot of problems are necessary to solve to construct technical infrastructure.  

And the solutions that guarantee the longstanding technical infrastructure and thus ensure  

the project requirements  have to be provided. 

The thesis streamlines the proposal of distribution system of technical infrastructure.  

The rationalization emphasizes the importance of technical infrastructure not only in the 

processing  landscape planning documentation, mainly the territorial and regulatory plan,  but 

also  in the processing territorial study and documentation of the application file for a decision 

on the  location of buildings or facilities. 

Predetermination of distribution of each zone and their needs  is required  

for an optimal proposal of technical infrastructure. The needs have to be assessed not  

only for the current situation in the known area, but also for the needs arising in the future. 

In conclusion, the balanced distribution of technical infrastructure from the early proposal 

brings no conflicts between the owner of technical infrastructure, its operator and user. 

Therefore it is necessary to take into account all available pieces of information about 

possible future activities and plans. 



28 

Použité podklady 

Odborná literatura, právní p edpisy a metodiky 

[1] BOHÁ , Z., ASTOVÁ, N.: Základní numerické metody, VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2004 

[2] DOBROVSKÁ, V. A KOL.: Cvi ení z matematiky II., VŠB –Technická univerzita 

Ostrava, 1999 

[3] HOLOUBEK, J.: Ekonomicko-matematické metody, Mendlova zem d lská a lesnická 

univerzita v Brn , ústav statistiky a opera ního výzkumu, 2007 

[4]  HASÍK, O.: Milníky vývoje územního plánování m st ve sv te a technické infrastruktury, 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, katedra m stského inženýrství, 2008 

[5] HASÍK, O.: Územní plánování, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

2003

[6] KOL AVOVÁ, A.: Kvantitativní metody v rozhodování, Univerzita Tomáše Bati                      

ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky, 2001 

[7] KUTA, V.: Investi ní proces a jeho technologicko organiza ní aspekty,                                   

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 1998 

[8] MAIER, K., TYROKÝ, J.: Ekonomika územního rozvoje, Grada Publishing, spol. s r.o., 

Praha, 2000 

[9] Politika územního rozvoje schválena usnesením vlády . 561 ze dne 17.5.2006 

[10] RYCHETNÍK, L., ZLINKA, J., PELZBAUEROVÁ, V.: Sbírka p íklad  z lineárního 

programování, Nakladatelstvo ALFA, n.p., Bratislava, Praha 1968

[11] SYNÁ KOVÁ, M., ŠRYTR, P.: Inženýrské sít  – dopl kové skriptum, VUT, Praha, 

1999 

[12] ŠRYTR, P. Aj.: M stské inženýrství 1, Academia, Praha, 1999 

 [13] Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),                         

ve zn ní pozd jších p edpis

[14] www.pef.czu.cz/~houska/EMM_KS/Materialy/Prednasky



29 

Vlastní publikace 

KOLEKTIV PRACOVNÍK  ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 

SKÁCELOVÁ, A.: Územní plánování: První zkušenosti z Bruntálu, Moderní Obec, 2008, 

íjen 2008, s. 42-43 

HORÁK, R.: ešení technické infrastruktury pomocí dopravního problému, Sborník 

v deckých prací Vysoké školy bá ské – Technické univerzity Ostrava, 2008, . 1, ro ník 

VIII, ada stavební, l. 25 

HORÁK, R.: ešení technické infrastruktury a ekonomicko-matematické metody, Sborník 

v deckých prací Vysoké školy bá ské – Technické univerzity Ostrava, 2010, . 1, ro ník X, 

ada stavební, l. 7 

HORÁK, R.: Solution to the technical infrastructure and economic-mathematical methods, 

VERSITA, 2010, DOI 10.2478/v10160-010-0004-5 (www.versita.com) 



30 

Autor: Ing. Radek Horák 
Katedra, institut: M stské inženýrství a stavitelství 
Název Racionalizace technické infrastruktury 

v územním plánování 
Místo, rok vydání: Ostrava 2011 
Po et stran: 30 
Vydala: VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Tisk: Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava 
Náklad: 34 

neprodejné 

ISBN 978-80-248-2492-5


