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ABSTRAKT 

Technické vybavení v urbanizovaném území představuje komplexní problém s řadou 

otázek, na které se dnes často jen těžko hledá odpověď, absentuje-li snaha o dostatečně 

zkoordinované řešení včetně reakce na změny podmínek řešení  

Je nutné usilovat o zabezpečení ucelené technické obsluhy urbanizovaného území v 

souladu s požadavkem trvale udržitelného rozvoje území, což aktuální stav  technické 

infrastruktury nesplňuje!!! 

Podpořit tvorbu podkladů pro návrh adekvátní reakce na hrozby vyplývající z koncepčních 

a organických vad technického řešení systémů hromadné technické obsluhy v úseku 

vodohospodářských a energetických síťových odvětví i odvětví telekomunikační obsluhy 

urbanizovaného území.  

 

. 
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ABSTRACT 

Technical equipment  in urban areas is a complex issue with many of the issues that are 

today often hard to find an answer, is absent if the effort to adequately coordinated 

solutions including response to changes in solution conditions. 

 

It must seek to ensure a comprehensive maintenance service urbanized area in accordance 

with the requirement of sustainable development of the territory, which the current state of 

technical infrastructure does not !!!  

 

Support the creation of material for the adequate response to the threats arising from the 

conceptual and technical defects of organic solutions of systems of mass maintenance 

service in the stretch of water and energy network industries and telecommunications 

service industry urbanized area. 
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AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

BT Bezvýkopové/á technologie 

CAFM Computer Aided Facility Management 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

CMMS Computerized Maintenance Management System 

CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR 

ČD České dráhy 

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

ČNI Český normalizační institut 

ČOV čistírna/ny odpadních vod 

ČSN česká technická norma 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DMVS digitální mapy veřejné správy 

DTM digitální technická mapa 

EIS ekonomické informační systémy 

FM Facility Management 

GIS geografický informační systém 

GNSS globální družicové navigační systémy 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS globální družicový polohový systém 

HZS ZK Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

IM investiční majetek 

IS inženýrské sítě 

ISYS informační systém 

ISKN informační systém katastru nemovitostí 

JDTM ZK Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje 

LCC nákladový životní cyklus (ang. Life Cycle Cost) 

MaR systémy měření a regulace 

MI městské inženýrství 

MIS městský informační systém 

PR vztahy s veřejností (ang. Public relations) 
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PTIS provozně technické informační systémy 

RAŠ Regulační armaturní šachta 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SMO státní mapa odvozená 

SCZT-TV systém/y zásobování teplem a teplou vodou 

SMST IS stavebnice mobilní sdružené trasy inženýrských sítí 

SZEE systém/y zásobování elektrickou energií 

SZEP systém/y zásobování energetickým plynem (zemním plynem) 

SZV systém/y zásobování vodou (veřejný/é vodovod/y) 

TI technická infrastruktura 

TMM technická mapa města 

TNK technická normalizační komise 

TT Trenchless Technology/Bezvýkopové technologie 

TV teplá voda 

TUV teplá užitková voda 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚKM účelová katastrální mapa 

ÚMPS účelová mapa polohopisné situace 

ÚNMZ Úřad normalizace metrologie a zkušebnictví 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚPP územně plánovací podklady 

ÚSES územní systém ekologické stability 

vvtl, vtl, stl, 
ntl 

velmi vysokotlaký, vysokotlaký, středotlaký, nízkotlaký plynovod 

 

VVN, VN, 
NN 

vedení velmi vysokého, vysokého, nízkého napětí 

ZK Zlínský kraj 
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MOTTO: 

„Sebekrásnější a architektonicky dokonalé řešení urbanizovaného území nemůže nikdy 

vyvolat spokojenost jeho uživatelů bez optimálně navržené, udržované a dobře fungující 

technické infrastruktury v území“ 

                                                                                                               Zbyněk Proske 
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1. ÚVOD 
 

Udržitelný rozvoj měst a obcí, i regionů, není myslitelný bez udržitelného rozvoje jejich 

ucelené technické obsluhy prostřednictvím inženýrských sítí. A to je právě oblast techniky, 

která jako celek zaostává a nedává adekvátní záruky svého udržitelného rozvoje, jak je 

požadováno platným stavebním zákonem [1]. Tím jsou pak vytvářeny vážné hrozby 

z hlediska prosté funkce měst, obcí a regionů. Toto zaostávání je pak dáno jednak 

celkovým stavem všech zařízení tohoto sektoru hromadné technické obsluhy území, 

desintegrací jejich provozu a péče o jejich investiční majetek (Facility Management), 

nedostatečnou koordinací legislativních, technických a dalších podkladů včetně rozsahem a 

kvalitou nedostatečných výstupů územních plánů v tomto sektoru, nedostatečnou ochotou 

systémově reagovat na aktuální koncepční a další problémy. To se pak jeví jako velmi 

rizikové, přihlédneme-li ke všeobecnému podceňování tohoto sektoru a k uměle 

pěstovanému jeho vnímání jako sektoru, kde lze téměř vše vyřešit rutinně, opakovanou 

improvizací a posouváním řešení na bedra příštím generacím. - Jak lze usilovat o 

nastartování změn této sebevražedné filosofie v úrovni celkové žádoucí vzájemné 

koordinace síťových odvětví včetně jejich blízkého okolí a na úrovni jednotlivých síťových 

odvětví? 

1.1. Pracovní hypotézy, zhodnocení poznatků a výsledky rešerše 

• Současná koncepce TI již dnešním podmínkám nevyhovuje. 

• Dnešní reakce formou opakované improvizace je hazard. 

• Dělají se jen nutná a drahá opatření a i ty jsou jen dočasná. 

• TI se podřizuje urbanistické a DI-koncepci řešení. 

• „Silné rezorty utlačují slabší“, dominantní je např. resort DI.   

• Dochází k přesouvání řešení problémů na další generace. 

• Nekoordinovanost řešení je třeba zastavit. 
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• Nutné je provést důslednou „inventuru“ legislativních, technických, a dalších 

podkladů. 

• Chybí silný garant pořádku ve veřejném prostoru (managementy sídel, MMR) 

• Faktický stav investičního majetku TI je velmi špatný. 

1. 2. Analýza současného stavu 

Podpořit odpovídající svou kvalitou a rozsahem návrh revize a inovace ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [2]; 

Podpořit širší prosazení do praxe řešení vedení technického vybavení užitím adekvátních 

typů jejich sdružených tras; 

V případě obnovy vedení technického vybavení podpořit širší prosazení aplikací 

adekvátních variant bezvýkopových technologií (Trenchless Technologies), již na úrovni 

zpracování územních plánů sídel, měst a obcí; 

Podpořit tvorbu podkladů pro návrh adekvátní reakce na hrozby vyplývající z koncepčních 

a organických vad technického řešení systémů hromadné technické obsluhy v úseku 

vodohospodářských a energetických síťových odvětví i odvětví telekomunikační obsluhy 

urbanizovaného území.  

Obecně je pak třeba průběžně sledovat a prognózovat dostatečně přesně změny podmínek 

řešení TI způsobených postupným vývojem urbanizace území a operativně zabezpečovat 

včasnou, tj. přednostně preventivní reakci na tyto změny již aktuálním řešením svým 

rozsahem a dopadem větších investičních záměrů v úseku TI. 

Logika všech těchto snah pak má oporu ve zdůvodnění – je to ve veřejném zájmu. 

Použitelnou definici důležitého pojmu veřejný zájem nabízí např. Walter Lippmann, 

dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny: „Veřejným zájmem lze rozumět to, co by si lidé 

vybrali, kdyby se koukali a viděli jasně, mysleli racionálně, jednali bez ohledu na osobní 

zájem a byli adekvátně shovívaví k ostatním ve smyslu respektování prospěchu 

společnosti“. Zdůrazňuje dále, že veřejný zájem lze vnímat jako zájem, který 

ospravedlňuje státní regulaci a vlastně tím i zdůvodňuje její legalitu v případě, že právě 

slouží k prosazení veřejného zájmu, tj. zájmu většiny z hlediska udržitelného rozvoje. 
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Není pravděpodobně pochyb o tom, že udržitelný rozvoj sídel je mj. přednostně vázán na 

udržitelný rozvoj veřejného prostoru měst a obcí. TNK č. 66 – Inženýrské sítě /ÚNMZ (její 

předseda je autor kap. 0 této publikace) se již v r. 2001 vážně zabývala problematikou 

revize a inovace pro veřejný prostor sídel důležitého technického standardu ČSN 73 6005 

[2] a již tehdy byl výčet argumentů, vážných problémů k řešení v řádu dvacet až třicet. Od 

té doby tato TNK opakovaně iniciuje zařazení úkolu revize a inovace této ČSN do plánu 

ČNI resp. ÚNMZ. Až v roce 2011 se to podařilo do plánu nakonec zařadit (dochází však 

k tomu v úsporném pracovním režimu, tj. s vynecháním etapy zpracování tzv. rozborové 

úlohy, přestože závažnost této ČSN je svými dopady nesporná). Současně lze konstatovat, 

že není na pořadu dne tvorba EN s touto náplní z jednoho prostého důvodu: důvodu 

výrazné rozdílnosti stavu a vývoje veřejného prostoru a péče o něho (z důvodu dlouhodobě 

zafixovaných zvyklostí reagujících na početné specifičnosti toho kterého státu EU). Je tedy 

možné vyslovit hypotézu: Každý stát EU si zatím v tomto případě musí poradit sám, jak 

umí, jak může a jak chce. Stejná otázka pak stojí i před námi. Aktuální stav revize a 

inovace ČSN 73 6005 [2] je takový, že se předpokládá ukončení tohoto úkolu v polovině r. 

2013 s tím, že není situace vůbec jednoduchá vzhledem k velikému počtu nositelů 

oprávněných zájmů ve veřejném prostoru a jejich malé ochotě se dohodnout a dostatečně 

zodpovědně spolupracovat ve prospěch věci. 

Vzhledem k tomu, že výchozí koordinační krok technického řešení inženýrských sítí (IS) 

vyplývá z prostorové koordinace v uličních profilech a v prostorách prostranství (ve 

veřejném prostoru), je nezbytné objektivně konstatovat, že dnes žádoucí prostorově 

úsporné řešení je bezprostředně ovlivněno způsobem ukládání IS. Zpřehlednění způsobů 

ukládání IS nabízí [3]. Prostorově úsporné a současně spolehlivé (spolehlivější ve srovnání 

s klasickým, tj. prostým ukládáním do země) řešení IS, je především vázáno na užití 

odpovídajících reálných typů sdružených tras IS, které současně garantují celou řadu 

dalších výhod. To se následně projevuje jako výhodný a efektivní krok preventivní 

koordinace v širším záběru. Takové řešení obvykle nabízí synergický efekt a garantuje 

efektivně udržitelný rozvoj.  

Základním nástrojem prostorové a další koordinace IS (prvků TI/technické infrastruktury), 

je v našich podmínkách ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

[2]a ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení [4]. ČSN 73 
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6110 Projektování místních komunikací [5] se v případě prostorové koordinace odvolává 

na ČSN 73 6005 a tudíž neobsahuje žádná svá základní koordinační ustanovení a opatření 

ve smyslu ucelené péče o dopravní prostor (vlastně dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích v platném znění [6], jakkoliv by se dal spíše předpokládat pravý opak, 

protože tento zákon pojem dopravní prostor ztotožňuje s pojmem kompletní veřejný 

prostor; pouze prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 104/1997 Sb. [7] ve svém závěru 

pasivně konstatuje:“ … když to jinak prostorově nevychází, tak je třeba použít prostorově 

úsporného řešení v podobě sdružené trasy IS …“). 

Zejména v případě větších a velkých měst může být dalším upřesňujícím nástrojem 

prostorové koordinace např. katalog vzorových uličních profilů, či závazná zpřesňující 

dohoda všech zainteresovaných (tj. zainteresovaných stran ve smyslu udržet koordinačně a 

programově adekvátní reálné podmínky existence všech prvků IS/TI, včetně dopravy 

a dalších aktivit ve veřejném prostoru a tak účinně ochránit veřejné i oprávněné parciální 

zájmy). 

Za systémové nástroje řešení je pak možné považovat ty, které garantují kvalitní funkci 

veřejného prostoru jako celku z dlouhodobého hlediska. 

V případě inženýrských sítí i ostatních prvků TI je pak nezbytné potlačit improvizaci 

ohrožující, oddalující či i znesnadňující jejich dlouhodobou stabilní spolehlivou funkci. 

Konkrétně pak lze toto doložit projevujícími se a prosazujícími se již dnes trendy řešení. 

Za takové lze, jak již bylo výše řečeno, např. považovat prosazování i průběžnou realizaci 

reálných / existujících programů sdružených tras IS v centrech velkých a větších (zejména 

též historických) měst a dále analogicky programů řízené obnovy ekonomické životnosti 

IM IS užitím tzv. bezvýkopových technologií / BT, programovou kompletaci 

a modernizaci IS. 
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2. CÍLE  A RÁMCE PRÁCE 

Rámec práce byl záměrně zvolen a to z důvodu, že v současné době je snahou v souvislosti 

s postupnou urbanizací území, zachovat podmínky trvale udržitelného stavu a možného 

dalšího vývoje území. To má za důsledek, že technická infrastruktura nesmí zůstávat 

pozadu, jak s rozvojem, tak s obnovou. 

 

2.1. Cíl disertační práce 

• Důsledně analyzovat (na základě pečlivější dokumentace i aktualizace dat) stávající 

stav TI (jeho slabiny řešení) v urbanizovaném území. 

• Navrhnout metodiku důsledného hodnocení stavu TI, metodiku identifikace 

problémů a jejich koncepčního řešení včetně detailních řešení vybraných akutních, 

tj. prioritních problémů. 

• Zabezpečit výstupy v podobě unifikovaných řešení a podkladů pro inovaci nástrojů 

FM TI. 

• Navrhnout systémové podklady pro tvorbu reálných variant řešení a jejich 

vyhodnocení (pro objektivizovaný výběr optimální varianty). 

 

2.2. Proč se touto otázkou zabývat? 

PROTOŽE JE NEZBYTNÉ REAGOVAT NA VÁŽNÁ RIZIKA a to, VE VEŘEJNÉM 

ZÁJMU MĚST A OBCÍ! 

 

• Zanedbávání (i podceňování) problematiky TI vyplývá mj. rovněž z toho, že jsou 

technická řešení takovýchto systémů mj. fixována rozsáhlými a nepřehlednými 

soubory normativních a jiných závazných podkladů (nedostatečně 

zkoordinovaných a neaktualizovaných) a tím jsou i dlouhodobě a skrytě 

zakonzervovány jejich závažné nedostatky, promítající se negativně do stavu TI. 
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• Účinnost rozsáhlých technických subsystémů, jakými jsou subsystémy inženýrské 

sítě, je otázkou koncepční. Její řešení je dosud ovlivňováno a zakládáno nedbale, 

nekoordinovaně a úzce resortně. Koncepce rozvoje jednotlivých resortů (vodního 

hospodářství, energetiky či spojů) jsou navzájem nekonzistentní. 

 

2.3. Návaznost na vědeckovýzkumné činnosti 

SGS SP2012/176 s názvem Programová obnova technické infrastruktury. Předmětem 

výzkumu je zkoumání stavu a následně zpracování ideálního postupu rozhodování o 

obnově (vlastně stavu FM) inženýrských sítí s cílem zajištění jejich udržitelného rozvoje. 

V projetu byl doktorand řešitelem. 

SGS SP2013/157 s názvem Intenzifikace provozu inženýrských sítí a krizový 

Management. Předmětem výzkumu v rámci projektu SGS je analýza současného stavu sítí 

technické obsluhy urbanizovaného území Pomocí softwarového nástroje SiteFlow. 

V projetu byl doktorand řešitelem. 

SGS SP2014 s názvem Náhradní a nouzové zásobování vodou, vyhodnocení aktuálního 

stavu řešení. Projekt je zaměřen na tvorbu metodiky a vyhodnocení stavu řešení 

náhradního a nouzového zásobování vodou měst a obcí v ČR, včetně jejího konkrétní 

použití pro reprezentativní soubor měst a obcí kraje Moravskoslezského. V projektu je 

doktorand spoluředitelem. 
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3. METODY DISERTAČNÍ PRÁCE 

V disertační práci jsou aplikovány níže uvedené metody výzkumu, pomocí kterých byly 

zodpovězeny výzkumné otázky, stanovené v kapitole  

3.1. Teorie spolehlivosti pro účely FM v úseku IS 

Obecně lze Facility Management v úseku TI/IS definovat jako důslednou metodu řízení 

k zajištění provozuschopnosti všech prvků a subsystémů ucelené technické obsluhy 

urbanizovaného území, tj. jak v organizacích/subjektech vlastnících a provozujících TI/IS 

vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, jako tzv. metodu (3P). 

3.2. Nástroje simulace modelových hydraulických stavů   

SiteFlow® je moderní software, který umožňuje řešení založené na modelu, anglicky 

„model based solution“, což urychluje a usnadňuje práci a dává uživateli SiteFlow® lepší 

možnosti práce a znalost proudění v posuzované síti. Zrovna tak provozovatel vodovodu 

nebo kanalizace má okamžitě k dispozici škálu nástrojů pro vygenerování podélných 

profilů či výkazů výměr.. Díky integrovanému digitálnímu modelu terénu pořídíte model s 

výškami velmi rychle, polygonová topologie se pak stará například o čísla pozemků a 

modul WMS služeb se stará o online podkladní mapy. Předefinovaná zobrazení dat a 

podélných profilů pomáhají v rychlé práci a analýzách dat a výsledků. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr:1 Struktura SiteFlow [18] 
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3.3 Expertní analýza 

-Využitím expertní analýzy: expertní analýza stávajících způsobů nakládání inženýrských 

sítí  (jedná se o příčiny vzniku poruch, vlivem nefungující stávajícího systému ) a 

lokalizace poruch na nich. Analýzu problémů stávajících sítí technického vybavení. Lze 

využít k tvorbě metodiky návrhu vhodných opatření. Vyhodnocení stávající legislativy a 

navržení jejich úprav, aby byly výsledky DIP aplikovatelné do praxe. Srovnatelné 

posouzení technologií nově realizovaných IS/TI a staveb, trendů stavitelství v tomto 

sektoru atd., vhodně přizpůsobenou metodikou srovnávací analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4.  PRINCIPY ŘEŠENÍ IS/TI V RÁMCI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

ČINNOSTI  

Principy řešení IS/TI v územním plánování se týkají především zásadních koncepčních 

rozhodnutí (v rozsahu a kvalitě odpovídající významu sídla a podmínkám zadání, všem 

důležitým konkrétním podmínkám řešení a jejich konkrétní kombinaci; viz www.uur.cz, 

Pravidla a principy územního plánování [8]). V případě IS (analogicky pak i ostatních 

prvků TI) se jedná především o: 

• rozhodnutí o skladbě IS, rozhodnutí o základní koncepci řešení jednotlivých druhů 

IS (reálně možné varianty a subvarianty řešení, jejich zodpovědné vyhodnocení), 

• rozhodnutí o geometrické struktuře IS (varianty tras a polohy objektů včetně 

zajištění potřebných pozemků a jejich vyhodnocení), 

• rozhodnutí o způsobech ukládání IS (varianty řešení a jejich vyhodnocení), 

• rozhodnutí o základních parametrech IS (technických, materiálových, 

ekonomických, apod.) v podrobnostech odpovídajících druhu ÚPD a významu 

sídla, 

• provedení celkové koordinace IS/TI v zastavěném území sídla, v jeho intravilánu, i 

v rámci širších územních vztahů, o dořešení dalších dílčích koordinačních 

problémů v závislosti na podmínkách zadání včetně etapizace (dle priorit a 

ekonomických možností). 

V případě koncepčních řešení IS/TI v rámci ÚPD je žádoucí, aby se jednalo o systémová, 

důsledně zkoordinovaná a reálná řešení. Nežádoucí jsou provizorní řešení a improvizace. 

Improvizovaná a provizorní řešení mohou být vědomě použita jen jako reakce na stav 

nouze, tj. havarijní stav. V případě ÚPP zpracovávaných formou územní studie nesmí 

chybět návrh variant řešení a jejich vyhodnocení (s dostatečně podloženým doporučením 

konkrétní nejvýhodnější varianty). V případě ÚPD je obvykle již řešení (ev. s odvoláním 

na příslušný podklad typu speciální studie či územní studie) zaměřeno na jednu výslednou 

variantu. Základním technickým koordinačním podkladem jsou v případě IS/TI (kromě 

technických ustanovení a paragrafů příslušných síťových a souvisejících zákonů či 
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prováděcích vyhlášek, vládních nařízení, nebo např. resortních technických podkladů [9]), 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [2] a ČSN 73 7505 

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení [4], tj. především technické 

podklady ovlivňující veřejný prostor sídel. V případě ČSN 73 6005 pak existuje dnes celá 

řada problémů, které vyvolaly revizi a aktualizaci této normy. Jde o problémy, které mají 

zásadní vliv na hodnocení stupně garance udržitelného rozvoje a tedy i na hodnocení 

územně plánovací činnosti, na které musí zpracovatel ÚPD v této situaci již iniciativně 

reagovat sám, a proto jsou dále tyto problémy alespoň jako příklady zpřehledněny: 

 

4.1. Problémy při hodnocení stupně garance udržitelného rozvoje 

• problém absentujícího vymezení (technickými podklady) hodnot parametrů min. 

rozměrů veřejného prostoru pro různé situace (pro modelové případy s velikou 

frekvencí výskytu); 

• problém absence vymezení zájmového prostoru pro městskou zeleň (absence 

ustanovení upravujících vztahy IS a ostatních prvků technického vybavení území 

ve veřejném prostoru k prvkům městské zeleně); 

• problém důsledného zohlednění existence prvků městského mobiliáře a jejich 

prostorové a další koordinace ve veřejném prostoru; 

• problém korektního řešení způsobu ukládání a trasování IS a jejich rozhodování 

(důsledně jako syntetického technického parametru IS); 

• problém vzájemného vztahu společné, kombinované a sdružené trasy IS, jejich 

variant (vymezení technických a dalších podmínek jejich uplatnění); 

• problém „faktického stavu IS“, ohrožujících často ostatní prvky ve veřejném 

prostoru (včetně problému likvidace či zabezpečení z provozu vyřazených IS či 

jiných prvků ve veřejném prostoru, tzv. mrtvol); 

• problém sjednocení výkresových norem a databází IS, všech prvků TI a ostatních 

prvků ve veřejném prostoru; 
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• problém koordinace IS v rámci technické přípravy území, koordinace terénních 

úprav; 

• problém důslednějšího dořešení vztahů IS a ostatních prvků ve veřejném prostoru 

vzhledem k místním komunikacím (k jejich funkci; k jejich ochraně); 

• problém adekvátní „koordinační“ (systémové) reakce na existenci a uplatňování 

bezvýkopových technologií IS (Trenchless Technologies); 

• problém důslednější koordinace na jiné podzemní stavby (např. podchody, 

zatrubněné vodoteče apod.) a obvyklé překážky v území včetně preventivního, 

důslednějšího řešení problému tzv. „narušení celistvosti zájmového území z 

hlediska jeho technické obsluhy“; 

• zohlednění vývojových či dále vyvíjených způsobů ukládání IS, respektujících již 

důsledněji požadavky udržitelného rozvoje; 

• problém koordinace protikorozní ochrany kovových úložných zařízení a vedení 

(např. též ochrany před tzv. bludnými proudy); 

• problém harmonizace ČSN 73 6005 [2] s analogickými normami ve státech EU a 

celosvětově (přestože panuje situace, kdy nejsou zatím signály vzniku např. EN či 

ISO s tímto obsahem); 

• problémy terminologické (terminologické rozpory, anomálie); 

• problémy vztahu parametrů min. odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005, 

parametrů ochranných pásem IS dle zákonných norem, manipulačních pásem IS a 

stabilitních odstupových vzdáleností IS; 

• problémy, vyplývající z absence nerespektování úložných podmínek sousedních 

vedení či ochranných konstrukcí IS při manipulacích s některým či některou z nich; 

• problém kompletace ustanovení upravujících prostorový vztah IS k povrchu terénu 

(zpřesnění zásad tvorby výškové trasy IS atd.); 
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• problém plošné územní koordinace společných, kombinovaných a sdružených tras 

IS (s uplatněním ochranných konstrukcí různých typů); 

• problém krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých provizórií IS (včetně 

nadzemních tras IS); 

• problém důslednějšího dořešení přípojkových vedení / vedení 4. kategorie (např. 

uplatněním sdružené trasy typu sdružená chránička apod.); 

• problém přesnosti výkladu ustanovení o min. krytí vedení IS v tzv. obytných a 

pěších zónách (v obytných ulicích s dopravním značením zóna tempo 30 či v jiných 

podobných situacích); 

• problém adekvátního zohlednění reálné existence tlakové, podtlakové a 

pneumatické kanalizace, či jiných dalších, ne zcela obvyklých řešení, vedení IS 

(např. potrubních vedení minerálních vod, telekomunikačních kabelů dispečerského 

řízení či ČD, drenážních a závlahových potrubí, potrubí potrubní pošty, potrubí 

letního vodovodu, vodovodu užitkové vody apod.) obecně a v rámci řešení otázek 

prostorové koordinace; 

• problém (vnitřní rozpor ČSN 73 6005) vrstvení kabelů v zájmových prostorách 

silových a telekomunikačních vedení (obvykle též bez odstranění těch již 

vyřazených z provozu, tzv. mrtvol; analogicky nedořešeným zůstává problém 

odstranění/uplatnění jiných adekvátních opatření i v případech z provozu 

vyřazených vedení i jiných druhů IS a jejich ochranných konstrukcí či objektů IS); 

• problém (z dnešního pohledu a zejména výhledově) neodůvodněného (ne zcela 

odůvodněného) vzájemného oddálení zájmových prostor kabelů silových 

a telekomunikačních (v situaci důsledného užití optických telekomunikačních 

kabelů); 

• problém zvláštních přípojkových vedení (např. vnějších dešťových střešních svodů, 

dále vedení a prvků ochrany před nebezpečným dotykovým napětím zemněním 

apod.) vyskytujících se ve veřejném prostoru; 
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• problém adekvátní tvorby a zdokumentování variantních koordinačních řešení 

(jejich vyhodnocení) a následně vymezení závazného – výsledného, výhledového - 

řešení prostorové a věcné koordinace ve veřejném prostoru (s dostatečnou přesností 

a rozsahem); 

• problém většího (programového) prosazení využití a koordinace efektivního 

nasazení moderních metod geotechnického průzkumu a dalších moderních 

technologií zkoumání stavu podzemí a všech podzemních staveb měst a obcí ve 

veřejném zájmu včetně návrhu adekvátních opatření reagujících na výsledky 

takovýchto průzkumů; 

• nedořešen zůstává fakticky věcný problém, jak chápat vzájemné i vícenásobné 

prostorové průniky/překryvy ochranných pásem vedení a objektů IS či ochranných 

pásem různých dalších typů území se zvláštním zřetelem (jak chápat priority, když 

prakticky ve všech případech jde o ochranná pásma dle příslušných zákonů stejné 

validity?); 

• další potenciálně identifikovatelné problémy ve vazbě na konkrétní 

zadání/konkrétní opakující se svým výskytem v praxi modelové situace apod. 

Integrita technické obsluhy území by se měla (bez ohledu na druh IS/TI) projevit tím, že 

nebude chybět analýza stavu širších územních vztahů a analýza stavu veřejného prostoru 

včetně dokladování tohoto stavu příslušnými výkresovými a dalšími přílohami 

Analogicky nesmí chybět návrh, jak budou dále rozvíjeny širší územní vztahy a jak dojde 

k nápravě případných zjištěných nedostatků. Totéž pak platí i pro případ veřejného 

prostoru v jednotlivých ulicích a prostranstvích včetně dokladování návrhu příslušnými 

výkresovými a dalšími přílohami (může být ev. použito stejných výkresových příloh s 

rozlišením toho, co je současný stav a co návrh). V návaznosti by pak neměl, dle potřeby, 

chybět dokument (textový, výkresový, jiný), který důsledně vyhodnotí situaci (a navrhne 

možná řešení) u zbývajících problémů vyžadujících aktivní koordinační opatření. Může se 

např. jednat o rekapitulaci záměrů IS/TI ve veřejném zájmu včetně jejich etapizace 

(vymezení priorit). Může se též např. jednat o souhrnné zpřehlednění situace technické 

obsluhy náročnějších a rizikových objektů či areálů existujících v daném intravilánu měst a 

obcí s konkrétními závěry a doporučeními. 
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4.2. Odpovídající včasná obnova životních cyklů investičního majetku 

Odpovídající včasná obnova infrastrukturního majetku má pro všechna sídla strategickou 

důležitost. V tomto ohledu je význam potenciálního (aktuálního či již i akutního) užití 

sdružených tras IS a bezvýkopových technologií IS (jejich klasifikace, viz www.istt.com) 

včetně užití super kvalitních materiálů a zařízení nezastupitelné. 

Samozřejmým předpokladem pro progresi v úseku IS/TI je pak dostatečně kvalitní facility 

management (tj. moderní systém správy a řízení provozu IM IS/TI, opírající se o 

sjednocené, adekvátní kvalitní databáze a špičkové informační technologie, umožňující 

tvorbu expertních systémů pro provoz IS/TI šitých na míru). To svým způsobem výrazně 

zlepšuje i situaci pro provádění průzkumů a rozborů (vyhodnocení aktuálního stavu IS/TI) 

v rámci územně plánovací činnosti. 

V případě územně plánovací činnosti pak samozřejmě i dnes hraje svou roli velikost, 

význam a konkrétní podmínky (obvykle jejich originální kombinace) vzniku a doby 

fungování každého sídla, typ a velikost zájmového území. 

Neméně významný je i časový horizont, pro který má být koncepční řešení vytvořeno či to 

předchozí změněno, upraveno, zkorigováno. V tomto případě se návrh řešení IS/TI 

podřizuje časovým horizontům nastaveným urbanistickou koncepcí řešení s tím, že 

faktický (praktický, používaný) časový horizont je pro IS/TI mnohem delší a k těm 

oficiálním, kratším se pak dostáváme jakousi přesnější či méně přesnou interpolací 

(současně též v závislosti na přesnosti urbanistické koncepce, přesnosti zadání nároků na 

technickou obsluhu konkrétního urbanizovaného území). 

Z metodického hlediska se pak vlastně v případě IS/TI jedná při tvorbě ÚPP / ÚPD 

o zjednodušené či specifické formy a postupy projektování, opírající se o legislativní, 

technické a další podklady IS/TI (v případě IS se situace jeví jako relativně 

nejkomplikovanější a potenciálně velmi konfliktní). Současně pak nesmí být zanedbáván 

fakt, že jde v jednotlivých případech vždy o soubor reálných variant a podvariant řešení. 

Ty musí být identifikovány, zdokumentovány, vyhodnoceny a teprve následně může být 

finálně rozhodnuto. 
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Protože se v případě TI jedná o ucelený systém hromadné obsluhy urbanizovaného území 

(s jeho subsystémy, koncipované úměrně jeho potřebám) je pak nezbytné zdůraznit, že po 

jeho zavedení/realizaci „již není prakticky cesta zpátky“, tj. je třeba zabránit vzniku 

jakýchkoliv rozhodnutí a situací, které by i jen částečně a jakoby nedopatřením vedly 

k popírání smyslu existence hromadné obsluhy (taková rizika při všem existují). 

Aktivním vyhodnocením současného stavu jsou obvykle identifikovány konkrétní 

problémy konkrétního úseku technické obsluhy zájmového území (jeho části) či problémy 

koordinačního charakteru. Na ně musí být při využití vhodných variant řešení (včetně 

jejich vyhodnocení), představující současně respektování vývojových trendů, důsledně 

reagováno. 

V rámci územně plánovací činnosti pak je především nezbytné reagovat na problémy 

koordinačního charakteru (následně již není šance efektivně takovéto problémy řešit; 

dodatečně reagovat formou improvizace znamená promarnit šanci řešit problémy uceleně, 

systémově). 

Výsledky průzkumů a rozborů stavu IS/TI v zájmovém území, jsou-li provedeny 

dostatečně aktivně a důsledně, představují nezbytný prvý krok k úspěšnému návrhu řešení. 

Bohužel bývá tento krok podceňován již při tvorbě zadání ÚPD i následně a dále je 

výrazně ovlivňován tím, že jsou dnes často k dispozici jen neúplné, neaktualizované a 

značně heterogenní podklady a informace o stavu IS/TI konkrétního řešeného území. 

Podle nové právní úpravy se tento stav částečně změnil existencí územně analytických 

podkladů. Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a 

vývoje území. Do tohoto zjištění patří i podklady o stavu IS/TI. Vlastník TI je povinen 

poskytovat pořizovateli ÚAP údaje o lokalizaci a parametrech TI, údaje o jejich stavu a 

údaje o limitech využití území, které z celkového vyhodnocení konkrétního území 

vyplývají. 
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5. FM V ÚSEKU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Význam Facility Managementu (dále FM) stále stoupá s rostoucím tlakem na snižování a 

optimalizaci nákladů spojených se správou a provozem movitého a nemovitého majetku 

napříč různými hospodářskými segmenty, tak se i analogicky děje v úseku technické 

obsluhy sídel, v městském inženýrství.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Synergický efekt 3 [16] 

FM je obor, který řídí podpůrné procesy, koordinuje jejich vzájemné vazby a hledá 

nejefektivnější podporu hlavních činností. Řešení je zaměřeno především na minimalizaci 

nákladů při zachování kvality s ohledem na současný a předpokládaný stav financí při 

užívání staveb. Obsahově se jedná především o oblasti spojené se správou, údržbou a 

obnovou či kompletací (včetně případné modernizace): řízení (řízení projektů, řízení 

kvality, řízení rizik), finance, lidské zdroje, vlastní infrastruktura a její provoz, technologie, 

služby a dále o využití vhodných nástrojů za pomoci informačních a komunikačních 

technologií. Zavedení principů efektivního řízení má za cíl zvýšení účelnosti 

poskytovaných činností a služeb daných organizací a zvýšení účinnosti. Je kladen důraz na 

infrastrukturální a prostorové služby, kde cílem je udržet a případně i zkvalitnit služby 

poskytované TI/IS, zkvalitnit parametry užívání staveb pozemního stavitelství, 

inženýrských staveb včetně areálů. 

Řízení správy, provozu, údržby a obnovy technické infrastruktury (dále TI) se stává 

komplexní činností respektující okolnost, že se jedná o hromadnou obsluhu 
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urbanizovaného území (nefungování TI má často charakter obecného ohrožení), činností, 

která je též založena na tržních vztazích. Řádné užívání vyžaduje vedení evidence o 

zásazích do technického a ekonomického stavu objektů TI. V legislativě ČR končí povinné 

dokumentování stavu objektů dokumentací skutečného provedení stavby. Ve fázi užívání 

se povinně dokladují pouze změny podléhající stavebnímu řízení. Průběžné vyhodnocování 

provozu objektů TI zejména v technických, ekonomických, environmentálních 

parametrech, v souladu se schválenými a inovovanými provozními řády, je především 

povinností jednotlivých majitelů a správců TI (adekvátní kontrolní činnosti ve veřejném 

zájmu pak přísluší především managementům měst a obcí). Dosavadní vývoj technicko-

ekonomických řešení údržby a obnovy technické infrastruktury je formován snahou 

zvyšovat prioritně efektivnost technicko-ekonomických řešení. Objevuje se stále větší 

prostor na uplatnění Facility managementu v kontextu nákladů životního cyklu stavby, 

užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvoje. Ekonomiku údržby technické 

infrastruktury lze řešit jako spolehlivost provozu infrastrukturálních objektů a zařízení, 

která obvykle vychází z analýzy  výnosů, postihující množství vstupů a výstupů systému, z 

analýzy  nákladů, která reálně a pravdivě rekapituluje množství nezbytných vstupů pro 

jeho fungování [10], [11]. Současně nelze přehlédnout existenci orgánů státní regulace cen 

za poskytované služby majiteli a správci TI  z kvalitativního i kvantitativního hlediska 

(cena za poskytované služby prostřednictvím systémů hromadné obsluhy urbanizovaného 

území musí odpovídat koupěschopné poptávce). 

 

5.1. SPRÁVA, PROVOZ A ÚDRŽBA TI 

Problematikou správy, provozu, údržby a obnovy se samozřejmě v současnosti zabývá 

mnoho organizací a subjektů (státních, obecních i soukromých). Ne vždy však mají zcela 

dořešenu celkovou koncepci údržby a obnovy a odpovídající SW nástroje. Většinou se 

pouze snaží dodržovat platné provozní předpisy v souvislosti s údržbou objektů TI a 

obvykle řeší pouze kritické a havarijní situace. Pokud se alespoň o jistou koncepci pokusí, 

pak pouze malá část z nich dovede jednotlivé detaily své koncepce až do konečných 

důsledků, které zohledňují například rizika spojená s provozem objektů, s finanční situací 

provozovatele, s dodržováním provozních řádů a jejich aktualizací apod. Nedořešeným 

problémem pak je problém, který zůstává neřešen a je zásadního rázu, tj. problém matení 
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veřejnosti při vysvětlování vzniku a důsledků havarijních situací, kdy nouzové (nekvalitní i 

zcela nedostatečné) poskytování služby je prezentováno paradoxně jako náhradní. 

Dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že problematika ekonomiky správy investičního 

majetku byla a stále ještě je podceňována a nedostatečně vnímána odbornou veřejností. 

Velkým problémem zůstává vzájemná neinformovanost a nekoordinovanost jednotlivých 

složek zabývajících se správou a údržbou stavebních objektů a predikcí životního cyklu. 

Ta představuje především technicko-ekonomickou výslednici životního cyklu staveb 

v celém jejich průběhu. Bez komplexního pojetí a důslednosti zůstane snaha po nápravě 

nedostatků FM TI zásadního charakteru i snaha po prodloužení životnosti a redukci 

budoucích nákladů objektů a zařízení TI jen pouhou fikcí. 

 

5.2. NÁKLADY NA ÚDRŽBU STAVBY 

Je třeba se důsledněji zabývat stavem a vývojem stavu TI např. užitím srovnávací analýzy 

(aplikací uceleného souboru hodnotících kritérií). Nepostačuje jen sledovat hospodaření se 

svěřeným investičním majetkem z hlediska krátkodobých, střednědobých nebo 

dlouhodobých záměrů zjednodušeným zvážením výchozího stavu TI a jeho 

technicko-ekonomických vyhlídek do budoucnosti. Propočty analytického typu 

napomáhají sice vytvořit, kvantifikovat a standardizovat celý postup, ale stejně důležité je 

umět důsledně a kvalitně sestavovat a realizovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 

plány obnovy IM TI a důsledně kontrolovat jejich splnění. Ve všech kritériích pak to dnes, 

bohužel, jsou většinou a především náklady, které tvoří základní limity kalkulace a tím i 

značně zredukovaného rozhodování. Snahou všech řešení nyní používaných je propočítat 

celý nákladový životní cyklus (life cycle costs - LCC; virtuálně prověřovat trvanlivost 

navrženého stavebního objektu [10], [11] a to je málo.  
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Náklady na údržbu a opravy stavby těsně souvisí s cenou za zhotovení stavby a tím s její 

stavebně technologickým řešením. Většinou jsou v protichůdném postavení zobrazeném na 

obr. 3: 

levná stavba   x   drahá údržba, 

drahá stavba   x   levná údržba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma nákladů na údržby, [16] 

 

5.3. Nástroje k prodloužení užitku v oblasti technické infrastruktury 

Užitek stavebního díla závisí ve značné míře na dlouhodobém zachování projektovaných 

vlastností jeho funkčních dílů a materiálů. Kromě zákonných povinností je třeba především 

provozovat dílo dle schválených a aktualizovaných kvalitních provozních řádů a udržovat 

dílo formou řádné údržby. Jinak je tato činnost zcela přirozeně i ve vlastním zájmu 

uživatele – vlastníka a provozovatele IM TI. Aby převzaté dílo sloužilo k plné spokojenosti 

vlastníka i provozovatele (tím i všech uživatelů díla) a vykazovalo parametry dané 

projektovou dokumentací, je nutné, aby provozovatel udržoval a vedl dokumentaci 

související se správou, údržbou a provozem. Odpovídající dokumentací ve fázi užívání 

stavby rozumíme zejména: 

Levný projekt 
(nekvalitní) 

Nízké náklady 
na údržbu 

Vysoké náklady  
na údržbu 

Kvalitní projekt 
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• dokumentaci skutečného provedení stavby; 

• digitální pasport objektů TI (prostorový, stavební, technologický); 

• standardní návody pro užívání objektů TI; 

• dokumentaci užívání a provozu TI (provozní dokumentace); 

• dokumentaci strategických cílů (dynamické modely a aplikační software); 

• vedení geoinformačních a provozně technických informačních systémů (PTIS), 

(nástroj pro správu inženýrských sítí a jejích zařízení, správu nemovitého majetku a 

integrace údajů katastru); 

• aktualizované a řádně schválené provozní řády; 

• řádně zpracované a schválené krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány obnovy 

IM TI atp. 

5.4. SW podpora technicko-dokumentačních a provozně-technických 

činností u distribučních společností v oblasti TI 

Komplexní správa a evidence majetku, pracovních postupů, požadovaných zdrojů a 

sledování a vyhodnocování finančních nákladů už v dnešní době téměř není možná bez 

využití prostředků výpočetní techniky. Současný trh nabízí celou řadu informačních 

systémů (ISYS). Pořádek ve všech datech o movitém i nemovitém majetku v podniku je 

nemyslitelný bez efektivní softwarové podpory, kterou by měl být především komplexní a 

moderní informační systém kategorie CAFM. Pokud ve skupině celopodnikových 

informačních systémů vůbec figurují, bývají často nedoceňovanými systémy. Přitom právě 

CAFM systém patří mezi tři klíčové systémy a oprávněně by jeho postavení měla být, 

zejména ve výrobních podnicích, přisuzována výrazně vyšší pozornost a vážnost. 

 

5.4.1 Charakteristika dobrého CAFM systém 

Pro základní předpoklad správně fungujícího CAFM systému lze definovat několik 

obecných pravidel, která byl měl naplňovat požadavky na: 
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• přehlednost – uživatelsky příjemný, přehledný jasný, jednoduchý; 

• ovladatelnost – podobné prvky ovládání jako v jiných programech; 

• odolnost – odolný proti chybám uživatelů, ochrana databáze, druhy oprávnění; 

• sjednocení pro všechny sektory a oblasti – všechny sektory a oblasti, které mají 

stejné pracovní prostředí a jistý program činností, od údržbáře až po ředitele; 

• provázanost s ekonomickou agendou – spolupráce s účetním systémem; 

• nesmí komplikovat užití – usnadňuje práci; 

• podporu vžitých standardů – označení místností, činností; 

• celkovou pomoc k zajištění dobrého výkonu FM. 

 

 

Obr. 4 CAFM jako podpora FM [12]. 
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V současné době užívají správci TI obvykle několik informačních systémů. Jsou to 

zejména Provozně technické informační systémy (PTIS) distribučních společností 

v sektorech vodárenství, plynárenství, energetiky a telekomunikací, které se neobejdou 

bez využití geografického informačního systému (GIS), jehož základem jsou kvalitní 

vstupní data. PTIS systémy lze charakterizovat jako prolínání CAFM a CMMS systémů, 

kde z CAFM systémů přebírá kompatabilitu na GIS a z CMMS  přebírá systém provozu a 

údržby technologií, který může být obsažen i v CAFM systému. 

Informace o ekonomických procesech a parametrech jsou obsahem ekonomických 

informačních systémů (EIS). Nabízí se doplnit informační infrastrukturu o podporu 

procesů facility managementu prostřednictvím specializovaného ISYS (ISYS CAFM), 

který by nabídl podpůrné činnosti organizace nepokrytými agendami PTIS a EIS. 

Hierarchicky nejvyšším článkem by pak měly být komunikační a prezentační technologie 

zpřehledněné v obr. 4.5 (www klient, portál), jejichž úkolem je poskytovat komplexní 

pohled na chod distribučních společností prostřednictvím souhrnných výstupních dat ze 

všech „podřízených“ informačních systémů. Lze předpokládat, že v budoucnu bude takto 

komplexně pojatý ISYS doplňován o další komponenty. 

 

 

Obr. 5 Integrace informačních systémů [13]. 

5.4.2. Provozně-technické informační systémy (PTIS) 

Typickými uživateli PTIS/GIS jsou především správci inženýrských sítí a 

telekomunikační operátoři. Provozně-technické informační systémy (PTIS) jsou v 

Computer Aided Facility Management 

Ekonomické informační systémy 

Provozně – technické informační systémy 
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současnosti budovány na základě sjednocování řady podnikových systémů. Jejich jádrem 

bývají technologie geografických informačních systémů, což umožňuje provázat 

prostorové, geometrické, popisné a další multimediální údaje. Zpracovávají a poskytují 

integrované informace o zájmovém území společnosti, zdrojích, sítích včetně objektů a o 

zákaznících (klientech). Integrace se  zákaznickými, finančními či provozními systémy 

navzájem se systémy správy majetku a dalšími systémy či podsystémy pak nabízejí 

informační konkurenční výhodu pro rychlé a správné rozhodování, alokaci podnikových 

aktiv a zpřístupnění informací potřebných pro rutinní úlohy provozu, údržby, podpory 

zákazníků apod. Vzniká tak jednotná, komplexní datová základna umožňující širokou 

paletu analýz, vzájemnou kontrolu dat, plánování atd. 

Provozně-technický informační systém poskytuje informace pro všechny významné 

útvary společnosti, zejména pak pro útvary technické dokumentace, provozní útvary a 

údržbu, dispečink, útvary správy majetku, útvary ostrahy a bezpečnosti, útvary dopravy a 

logistiky, marketingu, PR, plánování a investiční činnosti, útvary státní a veřejné správy, 

pro spolupracující geodetické a projektové firmy, správce komunikací apod. 

Správci distribučních sítí TI využívají standardní  PTIS komplexně podporující agendu 

správy majetku, který plně pokrývá všechny činnosti související s procesy správy majetku 

TI: 

• od jeho evidence (pasporty objektů, ploch a technických zařízení); 

• přes plánování a řízení údržbových prací; 

• přes sledování nákladů na údržbu a správu majetku; 

• přes řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů; 

• přes grafické prezentace dat, až po vyhodnocování a optimalizaci všech těchto 

procesů. 
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Obr. 6 Ukázka pasportu technické infrastruktury [14] 

Podpora základních provozních procesů (procesů přípravy PD, obnovy, kompletace, 

výstavby dalších částí systémů technické obsluhy území, procesů aktualizace provozní 

dokumentace, údržby, dispečink, procesů sledování finančních nákladů provozu, procesů 

přípravy a evidence manažerských informací) s využitím PTIS zahrnuje zejména moduly 

znázorněné na obr. 7. 

 

Obr. 7 Základní charakteristika PTIS, příklady provozně technických aplikací [16] 
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Pro zvýšení efektivnosti všech činností je třeba provázat systémy CAFM a PTIS s 

aplikačními softwary v oblasti správy majetku, které zahrnují též parametry životnosti 

dílčích konstrukčních prvků a umožňují rozhodování následné včasné optimalizace jejich 

obnovy. Pro stanovení výše nákladů na opravy a údržbu stavebních objektů, které jsou 

podstatnou složkou nákladů životního cyklu stavby, bylo vytvořeno v České republice 

několik modelů, např.- Buildpass-údržba a obnova objektů [15]. Nástroj je zaměřen na 

kvalifikované plánování obnovy a údržby i podzemních objektů -vodovodů, plynovodů, 

kanalizace, kolektorů apod. Aplikace nástroje Buildpass je určena především pro vlastníky 

(správce) stavebních objektů. Řešení projektu je postaveno na základě referenčních 

databází objektů a konstrukčních prvků, které umožní rychle získat výsledky i uživatelům, 

kteří nejsou v této oblasti odborníky. 

5.4.3 Další systémy 

Aplikace Buildpass není jediným možným řešením. Příkladem mohou být systémy 

vyvinuté na míru pro FM velkých společností, např. v ČEZu (PassPort – pracující v rámci 

informačního systému elektráren) či RWE group a EON (ti využívají Oracle database 

management systém). Zatímní pramalá snaha o uživatelské sjednocení těchto nástrojů je 

však kontraproduktivní a působí problémy při všech dnes důležitých aktech koordinace 

řešení technické obsluhy sídel jako celku. 
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6. KOORDINACE A VZÁJEMNÉ VAZBY MEZI VEDENÍM IS 

Ulice slouží jako veřejný prostor ke společenským aktivitám, dopravnímu a obslužnému 

provozu, ale má i městskou funkci. Dominantní je zejména její využití z hlediska 

přepravních vztahů. Míníme tímto je pěší provoz, automobilový provoz, městskou 

hromadnou dopravu a parkování. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že kvalita již 

zmíněného provozu je odvislá i od kvality povrchové úpravy veřejných ploch. Stav 

z hlediska takto požadované úrovně, je dán kromě jiného i kvalitou technické 

infrastruktury neboli technickým vybavením území. S ohledem na možnost vzájemného 

ovlivňování jednotlivých vedení a na nutnost ochrany před případným poškozením 

jednoho vedení při manipulaci s vedením jiným je třeba stanovit zásady pro vzájemné 

uspořádání jednotlivých druhů inženýrských sítí. 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukázka nekoordinované a koordinované TI  

 

Správná koordinace technické infrastruktury a dodržování platné legislativy pak napomáhá 

také při koordinaci zájmů (někdy i protichůdných) všech správců, provozovatelů a majitelů 

inženýrských sítí. Stanoví příznivé podmínky pro bezkolizní fungování provozu ve 

městech a obcích a to jak s ohledem na vlastní dopravní provoz na komunikaci, tak i na 

přidružených plochách (část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a 
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přilehlou zástavbou včetně chodníků). Při prostorovém uspořádání technické infrastruktury 

převážně v podzemním prostoru ulice je vhodné respektovat platnou legislativu, jak při 

realizaci nové zástavby na rozvojových plochách, tak hlavně při rekonstrukci jednotlivých 

systémů technického vybavení. Tato problematika je žádoucí u historických částí měst, kde 

je charakteristická síť úzkých ulic a je kladen důraz na kvalitní povrchovou úpravu, na 

bezpečný provoz včetně nepřerušovaného provozu pěší i automobilové dopravy. Samotná 

koordinace je nutná i s ohledem na veřejnou zeleň. Je žádoucí se vždy přizpůsobit zejména 

u stávající zástavby profilu, zatížení ulic a zohlednit šířku vozovky (jízdní pruhy, těleso 

MHD, zastávky, jejich vybavení apod.). Dále je žádoucí respektovat šířku chodníků včetně 

přidružených prostorů, které mohou mít vyčleněny pásy veřejné zeleně (určené 

k případnému vsakování), parkovací stání a plochy pro městský mobiliář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Ochranná pásma podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 736005 

(rozměry jsou v m; měřeno od vnějších povrchů na obě strany; v případě manipulačního 

pásma se jedná o jeho šířku). [16] 
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7. ROZHODOVÁNÍ O ZPŮSOBU PROVEDENÍ OBNOVY 

Čím více jakoukoliv věc, předmět nebo zařízení používáme, tím se zvětšuje jejich 

opotřebovanost a zkracuje se doba funkčnosti. Technická infrastruktura, jejíž provozní 

interval je celých 24 hodin nemá neomezenou dobu životnosti. Na druhou stranu lze tuto 

dobu však prodloužit řádnou údržbou a pomocí vhodně zvolených oprav řešit její 

postupnou obnovu. 

Svou nezastupitelnou roli při obnově inženýrských sítí sehrává bezesporu provozovatel. 

Jeho snahou v procesu přípravy a realizace staveb musí být dosažení vysoké kvality díla 

při minimalizaci lhůt výstavby a zajištění funkčnosti vedení v průběhu stavby. 

Vůbec prvním a jedním ze stěžejních faktorů při rozhodování investora a provozovatele 

však zůstává volba, zda dílo bude realizováno při otevřeném výkopu či některou 

z bezvýkopových technologií. Tímto procesem rozhodování musí projít každý investor a 

provozovatel inženýrských sítí, který se rozhodl rekonstruovat nebo zcela vyměnit vedení 

technické infrastruktury. 

Nejčastějším důvodem k obnově či rekonstrukci technické infrastruktury je však její 

nevyhovující stavebně technický stav (netěsnosti, porušení stěn, netěsnosti spojů). 

V případě, že budeme věnovat pozornost rozhodování o způsobu provedení rekonstrukce, 

je třeba si odpovědět na otázku typu: Byly do ceny stavebního díla prováděného klasicky 

započteny například poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství; náklady spojené 

s omezením dopravy; odklonem dopravy; řešení náhradní autobusovou dopravou apod.; 

náhrady majitelům obchodů za omezení přístupu zákazníků či dodavatelů? Toto se týká i 

úřadů, bank i jiných institucí. 

Je nesporné, že investoři, projektanti a zejména orgány, které rozhodují o způsobu 

provádění stavby a její technologii, by si vždy tyto otázky měli pokládat, aby průběh 

staveb nedevastoval naše obce a města a dále nezhoršoval zatím relativně zdravé životní 

prostředí obyvatel. 
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7.1. Využití simulačních modelů pro plány rozvoje a obnovy 

V procesu plánování rozvoje a obnovy mají simulační modely nezastupitelné místo. 

Pomáhají odhalit slabé stránky stávajícího trubního systému, navrhnout opatření k jejich 

odstranění. Obdobně pomocí výsledků simulačního modelování hledáme místa, která 

budou omezovat funkci zásobování vodou nebo odvádění splaškových a srážkových vod 

v budoucnosti, v souvislosti s rozvojem území. 

Pokladem pro posouzení rozvoje lokality a jejího vlivu na vodovod či kanalizaci jsou plány 

rozvoje města či obce, spolu s očekáváním změn životní úrovně či klimatických změn. 

V souvislosti s klimatickými změnami se také mění náhled na to, jako kapacitu má mít 

dešťová či jednotná kanalizace. V některých místech města je nežádoucí, aby se voda 

z kanalizace dostávala na povrch ulice. Pak systém odvodnění můžeme navrhnout tak, aby 

se to nestalo ani za největších dešťů. 

Simulační model umožní za velmi nízkých nákladů posoudit funkci stávajícího systému za 

různých podmínek. Podobně umožní za velmi nízkých nákladů posoudit jednotlivé 

varianty na vylepšení stávajícího stavu nebo zajištění rozvoje a vybrat technicky, 

vodohospodářsky a investičně nejvhodnější variantu. 

Pro zajištění rozvoje systému zásobování vodou je při plánování podstatným podkladem 

generel zásobování vodou. Generel vychází z hloubkové analýzy předpokladů 

urbanistického rozvoje obce, dostupnosti vodních zdrojů a z výsledků simulačního 

modelování. Simulační model sestavujeme ze získaných podkladů o vodovodní síti od 

provozovatele nebo vlastníka. Pokud údaje neexistují, vytvoříme je sami. Jedná se 

převážně o územně plánovací dokumentaci, fakturaci vodného a odhad potřeby vody, 

pasport vodovodu s popisem vodárenských objektů a data z dispečerského měření. 

Existující podklady doplňujeme o další potřebná data z měření fyzikálních veličin 

v různých částech sítě nebo geodetického zaměření. 

Při plánování obnovy dochází k syntéze znalostí o posuzované síti. V zjednodušeném 

případě můžeme brát do úvahy opotřebení infrastruktury způsobené časovým faktorem. 

Toto zjednodušení však neodpovídá dobře realitě. Vzhledem k tomu, že opotřebovanost 

infrastruktury závisí na více faktorech – na kvalitě plánování a projektu, na kvalitě 

použitých materiálů, produktů a provádění stavby, na tom, zda morální životnost 
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vybraných produktů a zařízení není už v případě jejich výběru za zenitem, na dodržení 

provozních parametrů a údržby, na okolním zatížení atd., je vhodnější kombinace 

základních parametrů, které vyjadřují vliv stáří, využití kapacity, počet poruch a vliv na 

kvalitu vody. Tyto parametry mohou být podle potřeby u některých prvků dále rozšířeny. 

Z toho vyplývá, že pro potřeby tvorby plánů obnovy potřebujeme znát málo kapacitní 

místa na síti. K tomu nám pak slouží FM se všemi jeho částmi.  

 

Obecně nepříjemné jsou ve vztahu k řešení veřejného prostoru a technické obsluhy 

urbanizovaného území překážky typu vodní toky, nadřazené typy (rychlostní a sběrné) 

místních komunikací, železniční trasy, trasy místní kolejové dopravy, plochy narušující 

územní celistvost intravilánu měst a obcí apod. 

Nelze přehlédnout těsný vztah některých řešení dopravních prvků v území a zeleně (zeleň 

je a může být často již „organickou součástí“ takových řešení). 

Koordinaci prvků technické obsluhy území sídel a ostatních prvků v jejich území (objektů, 

areálů, nemovitostí, …) je žádoucí intenzivně a kvalitně odehrát prostřednictvím 

koordinace jejich vzájemných vztahů (s přihlédnutím k jejich obsahu, jejich jevové 

podstatě, k hierarchii jejich významnosti,…) v rámci systému urbanizovaného území. 

V tom případě vstupuje do hry celá řada zákonů a jejich prováděcích předpisů, technických 

norem a dalších podkladů. Základní zpřehlednění a aktivní zhodnocení všech těchto 

podkladů je možné a účelné užitím odpovídající matice vztahů mezi prvky systému 

urbanizovaného území. Tímto postupem lze pak dospět především k očekávanému zjištění, 

že již většina těchto závazných podkladů (základních nástrojů rozhodování) je v mnohém 

ohledu zastaralá, nezkoordinována, v četném vzájemném rozporu a též s výskytem i 

hrubých logických nesrovnalostí. Tímto směrem je však zatím, bohužel, pozornost 

orientována jen minimálně, třebaže jde vlastně o rozhodující, primární a elementární 

koordinaci s přímou preventivní účinností. 
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7.2. SWOT analýza technického vybavení území 

Aby mohla být reálně a hlavně souhrnně vnímána situace jednotlivých síťových odvětví, tj. 

vodohospodářství (vodovody a kanalizace), elektrárenství, plynárenství, teplárenství a 

odvětví elektronických komunikací, nabízí se to provést výchozím rozborem a 

zpřehledněním s užitím SWOT analýzy v několika na sebe navazujících úrovních (v praxi 

odpovídajících příslušným rozhodovacím úrovním). SWOT analýzu takto jednorázově 

provedenou nelze však považovat za zcela, jednou pro vždy, vyčerpávající. Lze 

předpokládat její upřesňování a doplňování, mj. i z důvodu dalšího celkového vývoje 

podmínek urbanizovaného území a pokroků techniky. SWOT analýza je obvykle vnímána 

v konkrétním stádiu vývoje hodnocených subjektů a týmem řešitelů vybavených jen 

jistými poznatky. 

SWOT analýza v širších souvislostech oboru zásobování vodou (vodárenství), oboru 

stokování včetně ČOV, oboru energetických odvětví, plynofikace, teplofikace, 

elektronických komunikací jsou uvedeny v přílohách DiP. SWOT analýzu v úrovni 

ucelené technické obsluhy urbanizovaného území uvádí taktéž přílohy DiP. ( přílohy č.1 – 

8) 

 

V úseku vodohospodářské infrastruktury (SZV a KS) lze hodnotit situaci  za ne zcela 

uspokojivou s tím, že je třeba počítat s celkovou transformací (např. jednotné systémy 

kanalizace přetvořit na důsledně oddílné) a modernizací. 

SWOT analýza je současně nástroj, kterým lze bez zábran identifikovat silné/slabé stránky, 

hrozby a příležitosti. Je to nástroj pro iniciaci změn ve zkoumané problematice, nástroj pro 

vyvolání diskuze na daný problém. Po identifikaci problému je nutno navrhnout objektivní 

řešení. 

7.3 Bezvýkopové technologie pro obnovu a kompletaci IS 

Bezvýkopové technologie/BT vznikly a jsou dále vyvíjeny na základě společenské 

objednávky praxe jako technologie, které výrazně usnadňují řešení problémů spojených 

s obnovou či novou instalací vedení inženýrských sítí. Ukazuje se, že ani tyto technologie 

nejsou absolutně nezávislé na podmínkách své aplikace. Mezi základní podmínky pak patří 



41 

 

především prostorové podmínky. Ty se samozřejmě postupem času rovněž vyvíjejí a 

kladou stále větší požadavky na koordinaci zájmů všech oprávněných nositelů zájmů ve 

veřejném prostoru měst a obcí a na koordinaci technického řešení všech prvků a aktivit zde 

situovaných a zde se ve veřejném zájmu odehrávajících. Není proto náhodné, že se snahou 

o co nejpříhodnější řešení vznikaly důležité nástroje, jak zvládat situaci. Takovým 

nástrojem je i ČSN 73 6005 [2], která je v současné době podrobována revizi a aktualizaci. 

Je proto zcela logické si klást otázku, jaké jsou možnosti více zohlednit BT a vytvořit pro 

jejich aplikace žádoucí adekvátní podmínky, což je i v zájmu udržitelného rozvoje měst a 

obcí. 

V případě závažných technických podkladů tohoto typu se již při jejich prvotní tvorbě 

vychází z předpokladu vyvážené reakce na souhrn obvyklých podmínek zadání, tj. 

podmínek aktuálně existujících i podmínek reálně očekávaných, předvídatelných, 

charakterizujících kopírujících dlouhodobě vývoj urbanizovaných území a z předpokladu 

efektivní kumulace (identifikace, evidence a vyhodnocování) a zhodnocení praktických 

zkušeností souvisejících s dlouhodobým fungováním takovýchto podkladů (unifikačních 

regulativů koncepčních i detailních technických, technicko-ekonomických, technicko-

ekologických a dalších, např. vzorových řešení řešení). V případě ČSN 73 6005 [2] tomu 

není a nemůže být jinak. Proto je účelné se pravidelně zabývat revizí a aktualizací 

takovéhoto nástroje se snahou po systémovém řešení obecně i pro BT. K počátečnímu 

prosazení BT nebylo třeba prakticky žádných regulačních nástrojů, prosazovaly se samy o 

sobě díky svým kvalitám. Dlouhodobě to však takto nemá naději fungovat, jak ukazuje 

praxe. Zcela logicky však s vývojem urbanizovaného území a s vývojem poznání došlo k 

výraznému posunu ve formulování základních požadavků na technická řešení staveb již 

v samotném stavebním zákonu [1]. Ten, ve vazbě na základní regulativy EU, jednoznačně 

a zcela oprávněně formuluje požadavek na garanci udržitelného rozvoje (garanci 

udržitelného rozvoje urbanizovaného území, garanci udržitelného rozvoje všech staveb, 

garanci udržitelného rozvoje všech systémů ucelené technické obsluhy měst a obcí). 

Důležitost koordinace ve veřejném prostoru narůstala a narůstá se zvětšujícím se počtem 

aktivit a s narůstajícími prostorovými nároky nositelů aktivit zde se odehrávajících 

v situaci jen málo se měnících prostorových parametrů stávajících veřejných prostor měst a 

obcí (v situaci, kdy šířka veřejného prostoru vyvolává mezní stav). Historicky lze dále říci, 
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že situace prostorové nouze nastala ve větších a velikých městech až s nástupem 

průmyslové revoluce s tím, že reakce na ní byla v různých státech v něčem analogická a 

v něčem specifická. Ve všech případech pak z dnešního pohledu málo předvídavá a málo 

důsledná. To přetrvává prakticky až do dneška a je to dáno zejména přetrvávajícím 

resortismem v pojetí řešení technické obsluhy urbanizovaného území.  

 

         Obr. 10 Samohybná vrtací souprava s vlastním pohonem umístěným na lafetě, zdroj autor 

Prvním uceleným podkladem pro prostorovou koordinaci ve veřejném prostoru na našem 

území byla ČSN 1174-1943 [23], která již měla relativně dobrou úroveň, protože vlastně 

kopírovala německou DIN 1998. Od té doby došlo a dochází jen k relativně malému 

pokroku, když lze zaznamenat i jisté menší či větší prohřešky související s akty revize [26], 

[27], [28]. [2]. Ukazuje se též, že vážnost situace dostatečně nevnímá ani urbanismus, 

dopravní inženýrství a až na malé výjimky, ani managementy měst a obcí. 

K žádoucímu zohlednění existence BT dochází až s velikým zpožděním. Teprve v [2] 

poprvé dochází k zohlednění prosté existence BT velmi úspornou formou. 

Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému, možná též ke zlomovému, posunu ve formulaci 

základních požadavků na technická řešení staveb ve vazbě na přijaté regulativy EU již 
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v samotném platném stavebním zákonu [1], spočívající v požadavku garance udržitelného 

rozvoje (…všech staveb, ucelené technické obsluhy území měst a obcí, urbanizovaného 

území, ….), je k dispozici silný argument, proč se nyní pokoušet o žádoucí, smysluplné 

úpravy ČSN 73 6005 s cílem systémověji ošetřit základní podmínky aplikace BT v praxi. 

Současně je možné též vnímat a více využívat silný integrační potenciál tohoto oboru daný 

tím, že působí napříč všemi síťovými odvětvími. To je i okolnost, která evokuje těsné 

partnerství oboru BT s podobně orientovaným samostatným oborem inženýrské autorizace 

městské inženýrství. 

Z programu městského inženýrství/MI (samostatný obor inženýrské autorizace ČKAIT) 

vyplývá obecně pozitivní, vstřícný a nestranný vztah ke všem prvkům realizujícím svou 

důležitou a užitečnou funkci ve veřejném prostoru. Je to vztah usilovného hledání, jak 

nejlépe přispět a garantovat technickými a dalšími prostředky všechny existující (i 

vznikající nově) oprávněné zájmy v urbanizovaném území, zejména pak ve veřejném 

prostoru měst a obcí. Při všem není účelné a není asi ani třeba se vyžívat jenom ve 

vzájemném ujišťování se o odpovídající, potřebné spolupráci všech nositelů těchto zájmů. 

Důležitější jsou konkrétní kroky, konkrétní skutky, konkrétní technologie rozhodování, 

jistící a umožňující odpovídající očekávaná, dvoustranně a všestranně akceptovatelná, 

společná rozhodnutí, ale též i uspořádaná a podložená rozhodnutí autonomní, právě se 

promítající do těch společných. Proto je i důležité pokračovat v procesu vzájemného 

poznávání se (samozřejmě i cestou poznávání technologií koordinovaného/koordinačního a 

paralelně též potenciálně konfliktního autonomního rozhodování a dále technologií 

přípravy vhodných, tj. přehledných a průkazných podkladů pro toto rozhodování). 

Základní koordinační funkce MI je v praktické rovině postavena právě na umění 

spolupracovat, tj. dokázat se odpoutat z resortních pozic a s partnery se dohodnout na 

přijatelném (obvykle kompromisním, dostatečně z argumentovaném) řešení, tj. opravdu se 

všemi zainteresovanými bez jakékoliv nadřazenosti či podřízenosti. Zainteresovaní jsou 

pak především všichni ti, kteří mají oprávněné požadavky na spoluvytváření a spoluužívání 

veřejného prostoru (přednostně se jedná o požadavky, které označujeme jako požadavky ve 

veřejném zájmu). Současně musí být u všech zainteresovaných zjevná aktivní a 

konstruktivní snaha pochopit a kvalitně diskutovat požadavky vyplývající z všeobecně 

uznávaných oprávněných zájmů všech ostatních partnerů ve veřejném prostoru. To 
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následně vede ke hledání a tvorbě zcela konkrétních variant a sub-variant schůdných řešení 

(ta je třeba, např. formou studie, odehrát). Nezbytností je dále varianty a pod-varianty 

řešení smysluplně a dostatečně přesně (objektivizovaně) vyhodnotit. MI pak evidentně 

chce a může takovému procesu účinně napomáhat prostřednictvím svých koordinačních 

nástrojů a technologií. 

Stručně vyjádřeno se jedná o technologie rozhodování o společných problémech s plnou 

znalostí věci, tj. s plnou znalostí problémů, složitých vztahů, s dostatečnou znalostí 

postupů rozhodování důležitých detailů v dílčích úsecích, a technologie rozhodování 

vycházející ze znalosti, že nejlepší je koordinace preventivní a důsledná. Prevence a 

důslednost není připomínána náhodně, ale právě z důvodu existence značných rizik 

polovičatostí a improvizace, rizik jen předstírané prevence, rizik vzniku mnoha přímo 

vědomých či jakoby nahodilých, jen jakoby nechtěných nedůsledností. 

Současný stav řešení dle stávající ČSN 73 6005 [2] je možné označit jako stav řízené 

(nikoliv zcela volné) improvizace, kdy většinou přímočaře usilujeme o co nejlepší řešení 

pro sebe (pro nositele příslušného zájmu ve veřejném prostoru) s jistým stupněm volnosti a 

tolerance pro ostatní za pomoci dnes ne již zcela dokonalých podkladů. I z pohledu 

zajištění podmínek aplikací BT lze dnes považovat za závažné, početné nazrálé problémy, 

např. též prostorové problémy související s organizováním a řešením prostorových nároků 

na městskou zeleň a městský mobiliář. Nejzávažnější střety zájmů nastávají v případech, 

kdy může být potenciálně ohrožena doprava na místní komunikaci a dále, kdy mohou být 

ohroženy zájmy vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a zájmy majitelů nemovitostí, 

sousedících s veřejným prostorem. 
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Tab. 1 Koordinační úkoly, postupy a nástroje řešení technické obsluhy území (zejména ve 

veřejném prostoru a ve veřejném zájmu) 

 

Koordinační úkoly, 

problémy, potenciální 

konflikty (příklady) 

 

Postupy řešení 

 

Konkrétní nástroje řešení 

(podklady), příklady 

Základní prostorová 

koordinace (v případě inž. sítí 

jde o rozhodnutí způsobu 

uložení, trasování, návrh 

zákl. technických a zákl. 

ekonomických 

parametrů,…). 

Tvorba reálných variant a 

podvariant řešení a jejich 

technické vyhodnocení. 

ČSN 73 6005 atd. 

Základní technicko-     

ekonomická koordinace 

(rozhodnutí ekonomických 

parametrů v souhrnné 

podobě). 

Ekonomické hodnocení 

variant a podvariant 

technického řešení 

(ekonomické hodnocení 

účinků projektu). Technicko-

ekonomická optimalizace. 

Project Management, metody 

ekonomického vyhodnocování variant 

(jednotkové ceny, THU, Benchmarking, 

Feasibility Study, hodnotový management, 

SWOT analýza a PEST analýza, Risk 

Management, Cost/Benefit, metody 

technicko- ekonomické optimalizace atd. 

Základní koordinace 

technologie provádění 

(rozhodnutí parametrů 

technologie provádění, DIO, 

DIR,…). 

Tvorba reálných variant a 

podvariant postupu realizace a 

jejich vyhodnocení. 

Technologické normály, prováděcí 

předpisy, předpisy bezpečnosti práce, atd. 

Základní technicko- 

ekologická koordinace 

(rozhodnutí umožňující 

splnění aktuálních a 

odpovídajících ekologických 

limitů v souhrnné podobě). 

 

Transformace ekologických 

limitů a podmínek do podoby 

technických, organizačních a 

jiných podmínek apod. 

Zákon č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb., č. 

344/1992 Sb., č. 388/1991 Sb., č. 282/1991 

Sb., č. 62/1988 Sb. ve znění zák.č. 

564/1991 Sb., č. 44/1988 Sb. ve znění zák. 

č. 541/1991 Sb. atd., Risk Assessment, atd. 
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Koordinace řešení 

vzájemných přímých 

funkčních vazeb prvků 

systému území, prvků 

systému technické obsluhy 

území. 

Metody stanovení zatížení 

(zatěžovacích stavů a režimů), 

včetně metod simulačních. 

Příslušné normativní podklady a předpisy, 

SW nástroje simulace chování složitých 

dynamických systémů apod. 

Kontrola a koordinace řešení 

vzájemných nepřímých vazeb 

prvků systému území a prvků 

technické obsluhy území 

(těch s negativními dopady). 

Důsledné prověření s ohledem 

na konkrétní zadání. Analýza 

fyzikální podstaty 

uplatňujících se jevů. 

Odpovídající evidence 

provozních údajů a jejich 

vyhodnocování. 

Kritická analýza, speciální technologie 

průzkumu a jeho vyhodnocování (např. 

videoprůzkum potrubních sítí) apod. 

Základní preventivní 

koordinace právních, 

technických a dalších 

podkladů řešení (včetně např. 

podkladů firemních). 

Důsledné, opakované 

prověřování. Harmonizace a 

přizpůsobování všech 

podkladů analogických, 

platných ve vyspělých státech. 

Postupy revize, aktualizace a modernizace 

podkladů (včetně např. harmonizace a 

uvádění EN do soustavy ČSN apod.). 

 

Koordinace (sjednocení, 

integrace) provozu, 

sjednocení managementu. 

Technicko-organizační a 

ekonomická koordinace 

(sjednocení a integrace) 

provozu, tj. např. 

managementu, provozních 

řádů, provozní databáze atd. 

Prostředky a postupy tvorby sjednocené 

provozní databáze včetně spolehlivé 

provozní technické dokumentace (GIS, 

technická mapa území „ve vrstvách“ se 

stupňující se podrobností a kvality dat 

atp.), včetně kvalitní provozně ekonomické 

dokumentace a expertních systémů řízení a 

vyhodnocování provozu. 

 

Nesnadné rozhodování a koordinace vyplývá dále zejména z neznalosti přesné polohy a 

stavu zařízení správců inženýrských sítí (vlastně z nepřesností jejich databází). Ti se 

speciálně v našich podmínkách následně zaštiťují prostřednictvím svých resortů, na rozdíl 

od vyspělých států, institutem ochranných pásem fixovaných příslušnými zákony síťových 

odvětví (viz Tab 1) a vzájemně nevstřícným chováním. Celá situace je dále komplikována 

tím, že se tato různá ochranná pásma v praktických situacích i vícenásobně překrývají a 

nemají stejně šanci kvalitně fungovat jako bič na ty druhé. Další znepřehlednění pak 
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vyplývá z příliš obecných a nejasných definic těchto ochranných pásem, z jejich častého 

nedodržování přímo ze strany jejich garantů (udělení výjimky ze zákona typu sami sobě je 

pro garanta zákona zřejmě snažší) a dále pak vyplývá z nevyjasněných vztahů důležitých 

pojmů: ochranné pásmo - minimální odstupová vzdálenost dle ČSN 73 6005 - minimální 

odstupová vzdálenost z hlediska stability sousedních objektů a vedení - minimální 

manipulační pásmo v úrovni terénu a v úrovni základové spáry apod. ze strany garantů 

jednotlivých síťových odvětví viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Ani ze strany dalších 

kompetentních míst není projevován zájem či ochota tyto zjevné rozpory řešit. Svou 

významnou roli hraje též fakt, že celkový technický stav inženýrských sítí s jejich dalším 

narůstajícím stářím vede jejich správce k obezřetnosti a logicky usilují si zajistit alespoň 

dostatek prostoru pro své (výskytem pravděpodobnější) havarijní zásahy. Vyspělé státy na 

rozdíl od nás pak mají své inženýrské sítě v průměru v nesrovnatelně příznivějším stavu a 

dále spoléhají na kvalitní, přímé koordinační rozhodování nezávislých kompetentních 

odborníků na základě přesnějších a úplnějších vstupních informací, než aby riskovali 

zmatek, neodborné rozhodování a škody z toho všeho vznikající. 
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8. PŘÍKLADY APLIKACE TEORIE SPOLEHLIVOSTI 

Technická literatura nabízí celou řadu výsledků úsilí mnoha autorů o exaktní přístup řešení 

problematiky výpadků inženýrských sítí [27]. Jde o pokusy aplikace teorie spolehlivosti 

s tím, že metodicky lze přístup k řešení klasifikovat pravděpodobně takto: 

přístup využívající stochastických metod, 

přístup, opírající se o teorii vlivu struktury systému na sebe sama, 

přístup, opírající se o teorii rezervy (redundance), 

přístup kombinovaný. 

 

8.1.  Příklad aplikace teorie spolehlivosti na systémy zásobování vodou. 
 

Profesor N. N. Abramov se jako první systematicky zabývá aplikací obecné teorie 

spolehlivosti na systémy zásobování vodou (SZV) [29]. Tato část jeho práce patří k těm, 

které výrazně rozšiřují teoretickou základnu vodárenství. Analyzuje a formuluje 

spolehlivost, bezpečnost provozu sítě a zásobovacích a přiváděcích řadů. Definuje některá 

možná číselná kritéria zabezpečenosti dodávky vody v závislosti na zvláštnostech 

spotřebitelů vody. 

Kritizuje, že se dosud formulují číselná kritéria spolehlivosti SZV velmi mlhavě, přičemž 

v normách uváděné parametry spolehlivosti SZV a jeho jednotlivých prvků mají nahodilý 

charakter, nejsou dostatečně podloženy, nebo nejsou závazné a navíc netvoří ucelený 

soubor, nenavazují systematicky na sebe navzájem. Kritizuje i stav, že samotné pojmy 

spolehlivost, bezporuchovost, zabezpečenost atd., nejsou v případě SZV formulovány 

dostatečně přesně a používá se jich v různých významech. 

Upozorňuje například, že požadavky spotřebitelů na stupeň jejich zabezpečenosti vodou a 

její bezporuchové dodávky prostřednictvím SZV zcela závisí na druhu spotřebitelů a měly 

by být stanoveny na základě výsledků speciálních výzkumů technologických, 

ekonomických a zdravotních. 
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Za účelem číselného hodnocení zabezpečenosti zásobování spotřebitelů vodou v případě 

havárie na síti, zavádí pojem „průchodnosti“ systému a jeho jednotlivých prvků. 

Průchodnost potrubního řadu definuje takto 
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kde: 

S – hydraulický odpor potrubního řadu,  

k – koeficient hydraulického odporu potrubního řadu, 

λ – součinitel tření, 

d – vnitřní průměr potrubního řadu,  

l – délka potrubního řadu,  

m = 5, 

g
k

22

16
 

π
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vyplývá z Darcy-Weisbachova vztahu pro vyjádření tlakové ztráty v potrubí [30]. 

Bohužel však v jeho práci chybí zdůvodnění fyzikální podstaty této definice průchodnosti 

potrubního řadu (z fyzikálního hlediska lze průchodnost potrubního řadu definovat i jiným 

způsobem). 

Ve snaze o ucelené pojetí teorie spolehlivosti u SZV směřuje pak pozornost [27] 

k prohloubení poznání funkce a chování SZV i jeho jednotlivých částí za různých 

provozních situací, měnícího se zatížení, měnící se provozní struktury z důvodu výpadků, 

poruch a havárií atd. Pozornost dále směřuje k využití těchto poznatků v rámci procesů 

unifikace řešení, standardizace a typizace, projektování a při úsilí o optimalizaci 

provozních i pořizovacích nákladů SZV se zvyšující se spolehlivostí, resp. při optimalizaci 

hospodářských ztrát se zvyšující se spolehlivostí SZV. Hlavním cílem je potom 
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zabezpečení vzájemné srovnatelnosti variantních řešení SZV při jejich technicko-

ekonomickém vyhodnocování. 

Požadavky spotřebitelů na zabezpečenost a bezporuchovost zásobování vodou klasifikuje 

do dvou skupin: 

Normou se předepisuje přípustná doba trvání výpadků v zásobování vodou, nebo stupeň 

snížení dodávky vody, to je snížení průtočného množství, tlaku atd., během určitého 

období. 

Znormována je přípustná frekvence výpadku, četnost opakování výpadku, uvedených 

poruch normálního provozu. 

Abramov [29] též hodnotí jednotlivé části spotřebiště ve smyslu základních podmínek 

zásobování vodou, ke kterým mj. řadí i vzdálenost odběrů od zdrojů, od bodů dotace, 

podlažnost objektů či staveb atd. Velice pravdivé je jeho hodnocení, že je nerentabilní 

projektovat celý SZV tak, že bychom se orientovali na uspokojení nejnáročnějších 

spotřebitelů. Bude jistě záležet na jejich absolutním i relativním počtu a na jejich poloze ve 

spotřebišti, na jejich koncentraci atd.  

Při odvozování číselných kritérií spolehlivosti vychází Abramov z obecně formulované 

základní funkce SZV a z účelových omezení, schematizace struktury SZV pouze na 

vodovodní síť. Pravděpodobnost bezporuchového provozu jednotlivých prvků sítě, jejích 

úseků a jejich kombinací definuje prostřednictvím pravděpodobné doby trvání opravy a 

pravděpodobné četnosti opakování poruch. Dále definuje „stupeň stability“ vlastní sítě 

jako citlivost jejího provozu na vlivy nahodilých jevů – na výpadky, poruchy a havárie 

jednotlivých prvků sítě, úseků sítě. Klasifikuje pak následujícím způsobem příčiny 

výpadků, poruch a havárií úseku sítě: 

chyby projektové (např. ve stanovení zatěžovacích stavů) a realizační (malá pečlivost 

provedení, nedodržení projektu apod.) 

opotřebení (stárnutí, koroze, inkrustace), 
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katastrofické jevy a jiné nepředvídatelné okolnosti (např. důsledek včas nezjištěného 

narušení pevnosti stěn potrubí, nebo potrubních spojů, důsledek různých vnějších vlivů 

apod.). 

Jako pravděpodobnostní kritérium spolehlivosti SZV (vlastně pouze distribuční sítě) 

navrhuje použít „pravděpodobnost provozu bez výskytu poruchy v daném časovém 

intervalu“. Nabízí též nepřímá číselná kritéria spolehlivosti: průměrný počet výpadků za 

určitou dobu, průměrná doba trvání opravy, průměrná doba trvání bezporuchového 

provozu. Jedná se tedy o tzv. nepřímé ukazatele spolehlivosti SZV; přímým ukazatelem by 

byla např. zabezpečenost průchodnosti P dané velikosti. Analýzou údajů výpadků (poruch, 

havárií) u stávajících SZV dospívá k důležitému závěru, že zákon rozdělení počtu 

takovýchto poruch se dostatečně přibližuje zákonu rozdělení podle Poissona: 

ite
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!       

kde: 

Pn(t) - hodnota pravděpodobnosti, že během časového intervalu t proběhne n výpadků 

prvku sítě (úseku sítě), 

λit - Poissonova konstanta (rovna průměrnému počtu výpadků, za jednotku času). 
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kde: 

)(tv - průměrný počet výpadků (poruch, havárií) v časovém intervalu t, matematické 

očekávání počtu výpadků, tj. poruch, havárií, 

(l-P) -  pravděpodobnost (třeba i jediného) výpadku úseku v síti s m úseky za čas t, λ = Σλi. 

Číselné hodnoty veličin λ doporučuje získávat zpracováním statistických údajů zjištěných 

počtů n1, n2, … výpadků úseků (určité délky, průměru a druhu trubního materiálu) v  



52 

 

odpovídajících nepřetržitých intervalech t‘, t‘‘, …. Pro přibližné stanovení λ uvádí vztah 

(to – doba trvání bezproblémového a bezporuchového provozu): 

∑ ∑=== oii ttnn
t

n
0

0

;λ
  

Pro příklad uvádí [29] konkrétní hodnoty λ pro litinová a ocelová potrubí (λ – průměrný 

počet poškození nebo výpadků, vyžadující vypojení úseku za účelem jeho opravy na l km 

délky potrubí za rok, viz Tab. 2. Zdůrazňuje však, že za účelem hodnocení vlivu výpadků 

potrubních úseků na provoz sítě je vhodnější λ vztahovat nikoliv na jednotku délky, nýbrž 

na jeden celý úsek jako základní prvek (entitu) sítě, který bývá v síti zapojen různým 

způsobem. Současně zdůrazňuje, že získané ukazatele λ, λt, Pn(t) nedávají možnost 

posoudit zákonitosti skutečného rozdělení jednotlivých výpadků úseků v mezích zvolených 

intervalů, přestože lze podmíněně pro řadu praktických úloh předpokládat jejich 

rovnoměrné rozdělení. 

 

Tab. 2 Průměrný počet poškození nebo výpadků, vyžadující vypojení úseku za účelem jeho 

opravy na 1 km délky potrubí za rok. 

Průměrnou dobu opravy (likvidace výpadku) stanoví [29] takto: 

∑=
m

BiB t
m

t
1

1

     

tBi - pozorované doby trvání oprav jednotlivých výpadků, 

m - počet pozorování (pozorovaných případů) konkrétně pak dle Tab. 3, kde je doba 

opravy vázána na hloubku uložení h a na světlost DN potrubí. Veličiny tB lze nepřímo užít 

k charakterizování i k hodnocení spolehlivosti SZV. 
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Tab. 3 Doba opravy potrubí vázaná na hloubku uložení a světlost DN potrubí. 

Pro některé kombinace jevů a kombinace prvků SZV (v distribuční síti) sestavil další 

číselné ukazatele spolehlivosti SZV (sítě), např. číselný ukazatel spolehlivosti jednotlivých 

úseků sítě: 

( ) Bi  t 1-m-e - 1  E λ=  

    

E - pravděpodobnost, že za dobu t = tB vznikne výpadek některého jiného úseku sítě,  

m - počet úseků sítě, 

λi - Poissonova konstanta (průměrný počet výpadků za jednotku času), 

tB - průměrná doba trvání opravy (likvidace výpadku). 

 

Současně připomíná, že do výpočtu nemohou být zahrnuty všechny úseky sítě, nýbrž 

pouze ty, jejichž současný výpadek může vykázat podstatný vliv na provoz sítě. Stupeň 

snížení dodávky vody při výpadku jednotlivých úseků sítě může být číselně stanoven 

metodou opravných (variantních) výpočtů sítě pro případy havárií vytypování 

nejnebezpečnějších úseků, u kterých výpadek může vyvolat nejsilnější snížení dodávky 

vody rozvodnou sítí je přivšem možné. V tomto případě jde o dnes používané metody 

hydraulické simulace užitím příslušného software. 

Pro průměrnou dobu bezproblémového a bezporuchového účinného provozu dvou 

paralelně zapojených řadů s parametry λ1 a λ2 uvádí vztah: 
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(pro stejné potrubní řady: λ1= λ2 = λ). Potom přibližně: 
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Prověření systému na možnost současného výpadku (poruchy, havárie) dvou úseků sítě má 

smysl u sítí s malým počtem paralelně zapojených hlavních, t.j. magistrálních řadů a 

zejména u úseků, které se přimykají k dotačním bodům sítě. Jde tak o získání přehledu o 

velikosti a rozsahu snížení dotace vody do sítě. Na toto prověření navazuje řešení 

problému srovnání normativní doby trvání opravy tB s normativní přípustnou dobou 

snížení dodávky vody spotřebiteli tn. Ta zatím v normách není obvykle uváděna – chybí;  

při hodnotách tn ≥ tB nejsou zasaženy zájmy spotřebitele; při tn < tB jsou zasaženy zájmy 

spotřebitele a je nutné provést příslušné zásahy, směřující k posílení spolehlivosti sítě a 

nepřipustit tak znevýhodnění uživatelů vody. 
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K prověření splnění normativních požadavků přípustné četnosti opakování výpadků během 

určitého časového intervalu t v případě, že by byly normovány, doporučuje využívat 

pravděpodobnostní ukazatele spolehlivosti úseku λt, tj. srovnání průměrného počtu poruch 

za dobu t s normativní přípustnou četností opakování výpadků. 

Velmi závažná je dále jeho poznámka, že je důležité a třeba řešit otázky spolehlivosti 

zásobování vodou komplexně, tj. nikoliv pouze pro rozvodnou síť. Soulad s normativními 

požadavky bezporuchovosti zásobování vodou lze docilovat nejen cestou posilování 

spolehlivosti vlastní sítě, nýbrž např. i zvětšováním a vhodným umísťováním 

akumulačních objemů, změnou ve vybavení a provozním režimu čerpacích stanic atp. 

Požaduje dále upřesnění pojmů „normální úroveň dodávky vody“ v době výpadku 

(poruchy, havárie) již ve vodárenských normách. 

V průmyslových závodech je to relativně snazší, je to dáno požadavky technologického 

procesu při zvážení existence vlastní akumulace vody, vlastních AT-stanic a čerpacích 

stanic apod. Doporučuje zpracovat havarijní grafy potřeby vody včetně návrhu nezbytných 

technických či provozně-technických opatření. U obytného pásma je to obtížnější. 

Prosazuje např. již zafixovat jako normativní požadavek to, že i při havárii vodovodu musí 

být zabezpečena dodávka vody v množství ne menším, než činí 50 % výpočtové potřeby 

vody dle normativních podkladů. Dále požaduje upřesnění charakteristik nerovnoměrnosti 

potřeby vody, tj. koeficientů nerovnoměrnosti, přesnější hodnocení zatěžovacích stavů a 

režimů atp.  

Zavádění číselných kritérií spolehlivosti sebou nese vyšší nároky na přesnost vyjádření 

základních i ostatních zatěžovacích parametrů, na přesnost vyjádření všech možných 

provozních stavů a režimů včetně dalších provozně-technických podmínek. Tento názor se 

jeví jako velice logický a je možné jej podpořit ještě následující poznámkou: 

Vyhodnocené údaje spotřeby vody a nerovnoměrností faktické spotřeby vody u „provozně 

deformovaných“ SZV není zcela rozumné používat jako podkladu pro návrh nových SZV, 

které mají být již dokonalejší. Přesto se tak často děje. U nových SZV se potom zákonitě 

projevují deformace z důvodu použitých podkladů, uměle konstruovaných údajů 

zatěžovacích stavů. 
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Odhaduje též slabiny ve způsobu vymezení zatěžovacích provozních stavů a provozních 

podmínek SZV. Momentální řešení však spatřuje pouze v rozšíření počtu normativních 

výpočtových provozních situací vodovodní sítě s tím, že za normální úroveň dodávky vody 

bude považována dodávka za stavu maximální poptávky na dodávku vody (mezní stav). 

Současně připouští, že důkladnější analýza provozu stávajících SZV by jistě umožnila 

určité snížení (redukci) výpočtové úrovně nebo výpočtových hodnot potřeby vody 

v případě zahrnutí např. pravděpodobnosti doby trvání a frekvence špičkových průtoků a 

jejich porovnání s normativní frekvencí výpadků a normativními dobami trvání jejich 

likvidace. 

Velmi názorně analyzuje charakter vlivu výpadků (poruch, havárií) různých prvků sítě na 

její provoz a opatření, směřující k zajištění vyšší spolehlivosti sítě a bezporuchovosti jejího 

provozu. 

Opakované variantní výpočty sítě (simulace hydraulických režimů a stavů) za účelem 

prokázání souladu s  normativními kritérii pravděpodobnostního charakteru doporučuje 

provádět takto: 

Označí se nebezpečné (choulostivé) úseky sítě a prověří se vliv výpadků (poruch, havárií) 

na každém z nich odděleně na průchodnost sítě a na úroveň dodávky vody v celém 

spotřebišti, zejména pak v tzv. kritických bodech sítě; 

Označí se ty úseky, kde v případě výpadku (poruchy, havárie) vyvolávají vážné problémy 

celého systému nebo jeho rozhodující části a snížení úrovně dodávky vody pod hodnotu, 

která je podle normy ještě přípustná; 

Pro tyto úseky se stanoví na základě průzkumu (na základě měření, výpočtů, výsledků 

sledování) ukazatele jejich bezporuchového provozu, tj. pravděpodobnost bezporuchového 

provozu nebo parametr toku výpadků. 

Potom následuje příslušná reakce – zásah do struktury (event. do systému aktivního 

provozního řízení; do provozního řádu) SZV (trvalý, přechodný, stálý, nestálý) tak, 

abychom vyhověli ustanovením normy. Nejjednodušším případem takového zásahu je 

„posílení prokazatelně slabých úseků a míst“. Po zdůvodněném provedení příslušných 

zásahů je třeba celý systém znovu prověřit (užitím postupů hydraulické simulace). 
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Příčin výpadků (havárií, poruch) je v případě inženýrských sítí potenciálně příliš mnoho a 

jen málokdy (jen v těch nejjednodušších a zcela zjevných situacích) je možné jednoznačně 

označit jedinou příčinu či jen několik málo příčin „za viníka„ výpadku a dedukovat tak 

závažné poznatky. Je důležité se poučit ze zpětné vazby, čeho se příště vyvarovat. 

Z praktických důvodů zabezpečení evidence dat o výpadcích (poruchách, haváriích a 

vlastně též o vyskytujících se závadách) inženýrských sítí existují zatím ne zcela 

sjednocené návody identifikace výpadků, jejich parametrů, způsobů jejich evidence a 

vyhodnocování, i způsobů jejich užití. V případech některých inženýrských sítí, např. 

kanalizačních sítí, však mají již dnes charakter závazných standardů a návaznost na 

programové prostředky pro jejich vlastní vyhodnocování, vyhodnocování provozních 

situací jimi vyvolaných včetně návrhu příslušných opatření a postupů likvidace či nápravy 

těchto výpadků. Slabým místem pak zůstává úplnost a přesnost prvotních, vstupních dat. 

Jejich mechanickým užitím pak nemůže být dostatečně garantována odpovídající přesnost 

výstupů jejich zpracování a přesnost následného mechanického rozhodování. 

Nesporným faktem (opakovaně potvrzovaným praxí) pak je obecné poznání, že primární 

příčiny výpadků inženýrských sítí jsou způsobeny nekvalitou užitých materiálů, 

komponent a zařízení, nekvalitou postupů jejich aplikace včetně nekvalitní kontroly ve 

všech fázích těchto operací.  

Kvalitu přístupu majitelů, správců a provozovatelů technické infrastruktury k problematice 

výpadků (poruch a havárií) prvků a zařízení inženýrských sítí lze mj. posuzovat též podle 

kvality uplatňovaných moderních postupů facility management, např. též podle kvality 

provozních řádů systémů technické obsluhy urbanizovaného území, tj. podle stupně 

garantování provozuschopnosti těchto systémů, podle kvality poskytovaných služeb za 

„rozumnou cenu“. 

Přihlédneme-li pak dále ke všem dnes dostupným teoretickým i praktickým poznatkům a 

zkušenostem s výpadky inženýrských sítí (i k průběžným výsledkům jejich vývoje), potom 

lze vyslovit jistou aktuální reálnou hypotézu: stav inženýrských sítí se bude i nadále 

celkově zhoršovat s důsledkem nereálných možností to zastavit a obrátit, tj. zajistit včas 

kvalitní obnovu (další cyklus ekonomické životnosti) všech stávajících úseků, prvků a 

zařízení inženýrských sítí. 
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Zcela nezanedbatelné je přihlédnout též ke spolehlivosti způsobů ukládání vedení 

inženýrských sítí. Zpřehlednění nabízí [3] a [10]. V kapitole 4.4 [10] je pak nabízen soubor 

hodnotících kritérií tzv. ideálního způsobu ukládání včetně vyhodnocení základních variant 

způsobů ukládání formou srovnávací analýzy. Z této analýzy pak jednoznačně vyplývá, že 

kritériím ideálního způsobu ukládání vedení technického vybavení a vedení technicko-

technologického vybavení nejvíce vyhovují způsoby ukládání ve formě sdružených tras 

různých typů, v žádném případě to není klasický způsob ukládání, prostě do země, jakkoliv 

v praxi převažuje (stává se anachronismem). Tato situace si s největší pravděpodobností 

vynutí uplatnění technicky a ekonomicky efektivního řešení – nástroje v podobě SMST IS 

(stavebnice mobilní sdružené trasy inženýrských sítí [31]. Stavebnice SMST IS 

představuje univerzální nástroj pro řešení aktuálních i akutních situací, tj. havarijních, 

„střednědobých a překlenovacích“ do vyčerpání ekonomické životnosti všech prvků 

technické obsluhy ve veřejném prostoru, umožňujících efektivní obnovu a „bezbolestný“ 

přechod na koncepci dlouhodobě technicky, ekonomicky, ekologicky přijatelnou a reálnou, 

garantující trvale udržitelný rozvoj urbanizovaného území. 

 

Obr. 11 Princip řešení stavebnice mobilní sdružené trasy inženýrských sítí (SMST IS),tak 

jak se historicky toto řešení vyvíjelo, příklady (A - typ nadchodníkového kolektoru, 1 - 

vodovodní řad, 2 - plynovodní řad, 3 - potubí centrálního zásobování TUV / přiváděcí a 

cirkulační, 4 - potrubí centrálního zásobování teplem/2xpřivaděcí a vratné, B - typ 

fasádového kolektoru bez opláštění, C - typ fasádového kolektoru s opláštěním). 
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9.  ŘEŠENÍ PŘI VÝPADCÍCH NA VODOVODNÍCH ŘADECH 

Vznik mimořádné situace nelze při výrobě a distribuci pitné vody nikdy vyloučit. Se 

vzrůstajícími civilizačními vlivy stoupá i pravděpodobnost jejich vzniku. Příčinou 

mimořádné situace často bývá i působení přírodních vlivů, kde jejich intenzitu a frekvenci 

vyvolává řada přírodních zákonů a v některých případech i působení lidí. Nejvýrazněji 

z přírodních vlivů se ve vodním hospodářství projevují povodně. Z civilizačních vlivů to 

pak mohou být například různé typy průmyslových havárií. Vzhledem k tomu, že 

mimořádnou událost nelze vyloučit, je nutno eliminovat negativní následky na přijatelnou 

úroveň a k takovéto eliminaci následků mimořádných událostí vytváří stát svůj 

bezpečnostní systém. 

Včasná a kvalitní připravenost státu nebo zainteresovaných subjektu na potencionální 

mimořádnou událost je pak rozhodujícím činitelem zvládnutí mimořádné události 

v optimálním čase a s minimálními následky. Ve vodním hospodářství, které je součástí 

kritické infrastruktury státu, je krizové plánování nezbytností především z důvodu jeho 

úplné provázanosti na občanský život a fungování veřejné infrastruktury 

 

9.1. Krizové plánování ve vodním hospodářství 

Krizové plánování je forma preventivního opatření pro případ vzniku mimořádných 

a krizových situací zajišťující minimalizaci škod způsobených krizí a především plán, jenž 

napomáhá k rychlému řešení vzniklé situace. Jedná se především o situace vznikající 

zejména působením přírodních vlivů, přičemž jejich načasování a trvání nelze přesně 

stanovit. Podobně jsou na tom i některé situace vyvolané lidskou činností, které nelze 

předpokládat. Typickým zástupcem mimořádné události vyvolané přírodními vlivy jsou 

povodně, které mohou mít na vodní hospodářství velmi negativní vlivy. Stejně tak může 

mimořádnou událost vyvolat například průmyslová havárie, jenž je typickým zástupce 

mimořádné události vyvolané lidskou činností. Je nutné podotknout, že vznik takovýchto 

situací nelze ve vodním hospodářství nikdy zcela vyloučit a proto je zapotřebí dokázat 

těmto situacím čelit a jejich negativní vlivy minimalizovat na přijatelnou úroveň. A právě 

k řešení takovýchto situací dnes využíváme krizového plánování, jelikož pouze kvalitní a 

včasná připravenost zainteresovaných subjektů na případnou mimořádnou událost může 
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zajistit její rychlé a efektivní zvládnutí v minimálním čase a s minimálními následky. 

Součástí těchto preventivních opatření pak tvoří samotný krizový plán pro příslušné území 

či samosprávní celek a plán krizové připravenosti jednotlivých zainteresovaných institucí a 

subjektů. 

Krizový plán je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb, souhrn krizových 

postupů a opatření pro případ krizové situace. Tento plán je zpracováván příslušným 

úřadem, např. obcí, krajem, nebo státem jako jedno z preventivních opatření pro případ 

vzniku krizové situace. Skládá se ze dvou částí, a sice části základní obsahující zejména 

předmět možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, přehled organizací a subjektů zajišťující 

opatření daná krizovým plánem a charakteristiku těchto organizací a subjektů krizového 

řízení. Druhou část krizového plánu tvoří přílohová část zahrnující zejména přehled 

krizových prostředků a opatření pro různé druhy krizových situací, plány nezbytných 

dodávek, spojení, zdravotnického zabezpečení, materiálně technologického zabezpečení a 

podobně. Součástí přílohové části krizového plánu je také plán akceschopnosti, který 

obsahuje zejména reakce samotného zpracovatele krizového plánu na vyhlášení krizových 

stavů a jeho připravenost plnit úkoly stanovené krizovým plánem, jakožto situování 

plánovaných a záložních pracovišť krizových štábů včetně přehledu jejich vybavení, 

přehled osob, které budou pracovat v krizovém štábu, způsoby svolání krizových štábu a 

také samotnou ochranu v případě ohrožení krizového štábu. 

Při samotném zpracovávání krizového plánu do něj zpracovatel zahrnuje různé 

spolupracující subjekty a organizace, např. příslušný úřad zahrnul do krizového plánu 

nouzové zásobování pitnou vodou v případě krize za využití služeb organizace provozující 

vodovody. V takovémto případě je daná organizace povinna podílet se na řešení krizových 

situací. Příslušný úřad tedy s touto organizací uzavře smlouvu např. o zabezpečení 

nouzového zásobování vodou a technické výpomoci za krizové situace a daná organizace 

musí zpracovat plán krizové připravenosti. Samotný plán krizové připravenosti slouží pro 

účely dané organizace zahrnuté do krizového plánu a zahrnuje zejména samotné fungování 

organizace za krizových situací a způsoby zabezpečení a plnění úkolů daných krizovým 

plánem. 
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9.2.  Náhradí zásobování vodou 

Náhradní zásobování vodou je činnost, jejímž účelem je zabezpečit zásobování pitnou 

vodou v požadovaném množství a kvalitě všem uživatelům v případě výpadku dodávky 

pitné vody z veřejného vodovodu z důvodu mimořádných událostí, nebo případných oprav. 

Na toto navazuje nouzové zásobování vodou, jež je způsob, jakým je v případě 

mimořádných událostí řešeno náhradní zabezpečení nezbytného množství pitné vody 

v požadované kvalitě v případě, že běžný zásobovací systém pitné vody je částečně nebo 

zcela nefunkční. 

Při vyřazení vodního zdroje, nedodržení požadovaných hodnot jakosti pitné vody na 

výstupu z úpravny vod nebo při havárii na přivaděči pitné vody pro spotřebiště nebo i při 

poruše na distribuční sítí musí být vyřazen mnohdy i celý systém veřejného vodovodu ve 

spotřebišti. V tomto případě pak dochází k náhradnímu a nouzovému zásobování pitnou 

vodou, jež však zpravidla výrazně ztěžuje životní podmínky v daném území a zpravidla 

vůbec neřeší zásobování vodou pro provozy technických a technologických provozních 

celků kde je trvalý přívod potřebného množství vody a mnohdy i za potřebného tlaku 

stěžejní pro chod celého provozu a současně je výpadkem dodávky pitné vody také zcela 

vyřazeno zásobování požární vodou z veřejného vodovodu v celém území. Právě proto je 

zapotřebí, aby zainteresované subjekty byly na takovéto mimořádné události připraveny a 

nastalou situaci dokázaly v optimálním čase a s minimálními následky zvládnout. 

V případě takovýchto situací je pak provozovatel vodovodů pro veřejnou potřebu povinen 

zajistit náhradní zásobování pitnou vodou, které provádí dle svého plánu krizové 

připravenosti a toto zásobování je zajišťováno v dosažitelné vzdálenosti a v rozsahu pro 

nezbytnou osobní potřebu. Způsob zajištění náhradního zásobování vodou se odvíjí 

zejména od technických možností a místních podmínek, na základě kterých lze využít hned 

několik způsobů zajištění dodávky pitné vody. Nejjednodušším způsobem náhradního 

zásobování je rozvoz pitné vody autocisternami nebo stabilními cisternami, které jsou dle 

potřeby doplňovány. Dalším zdrojem může být funkční pevný nadzemní nebo podzemní 

hydrant v dosažitelné vzdálenosti, který je osazen hydrantovým nástavcem pro odběr pitné 

vody. 
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              Obr.12  Prostředek k provedení operativních změn vodorovní sítě, zdroj autor 

Vlivem celosvětově stále rostoucí populace jdoucí proti postupnému snižování množství 

pitné vody lze do budoucna předpokládat zvyšující se problematiku v oblasti vodního 

hospodářství a tím samozřejmě spojené krizové situace. Tyto krizové stavy vznikají 

přirozeně, tedy nejen vlivem činnosti lidí a proto je důležité být na takovéto možné situace 

připraveni, jelikož nedostatek vody sebou nese zejména riziko ohrožení zdraví a života 

obyvatel a proto může mít fatální důsledky zejména u velkých obydlených území. 

Je tedy důležité, aby na tato fakta byly zejména státní orgány, vodoprávní úřady a 

organizace dlouhodobě připraveny, jelikož pro zvládnutí takovéto krize musí být již 

dopředu nastavena preventivní opatření, jako jsou krizové plány, zahrnující nejen 

odpovídající legislativní požadavky, ale také celková vyhodnocení všech zdrojů vody 

včetně vyčlenění strategických rezerv, příprava technického vybavení pro krizovou situaci, 

výcvik záchranných jednotek, jakožto i technické prostředky umožňující dorozumívání 

mezi subjekty zasaženými krizí a v neposlední řadě také příprava plánu požárního 

zabezpečení urbanizovaných území v krizové situaci za stavu s nedostatkem vody. Pakliže 

kvalitně splníme tato jmenovaná a případně další opatření, získáváme reálnou šanci na 

zvládnutí krizových situací a tím i snížení možných škod krizí způsobených 
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10. SPECIFIKACE V ÚROVNI DETAILNÍHO ŘEŠENÍ 

• Není reálné se věnovat všem subsystémům TI v detailech. 

• Pozornost proto bude zaměřena hlavně na problematiku systémů zásobování vodou. 

 

Systémy zásobování vodou/SZV a zatím identifikované prioritní problémy k řešení  a to 

jsou: 

• Inovace způsobů zajištění jejich provozní rovnováhy a stability.  

• Inovace postupů zvětšování jejich provozní vodohospodářské účinnosti (analogicky 

i provozní energetické  a provozní ekonomické účinnosti). 

• Inovace postupů zvětšování jejich provozní spolehlivosti. 

• Inovace postupů zvětšování jejich provozní ovladatelnosti (zejména jejich 

distribučních sítí). 

 

 

10.1. Posouzení stávajícího stavu a dodržování požadavků  

Hlavním problémem vodovodních sítí je: 

Velmi špatná – vodohospodářská, provozně ekonomická a enegetická účinnost 

 

ČSN ISO 24510 (759000) [32] 

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod  

- Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům 
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ČSN IS24511 (759001), ČSN ISO 24512 (759002) [32] 

Tyto normy mají za úkol převážně chránit uživatele vodovodů a kanalizací. 

Poskytují pokyny pro způsoby zjišťování potřeb a očekávání uživatelů 

a posuzování, zda byla tato očekávání splněna, či nikoli.   

• dostupnost vodohospodářských služeb 

• opravy řadů 

• cena vodohospodářských služeb 

• množství a kvalita dodávané pitné vody 

• tlakové poměry při dodávce pitné vody 

• nepřetržitost dodávky pitné vody 

• atd. 
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11. SIMULAČNÍ MODELOVÁNÍ POMOCÍ SITEFLOW 

Modelování vodovodní sítě s průtoky měnícími se v průběhu dne. Výstupem je model s 

parametry a výsledky měnícími se v čase. Nad jednotlivými uzly a úseky jsou zobrazena 

čísla, která reprezentují absolutní tlak a průtok. V místě s konstantním odběrem kolísá 

pouze tlak. Ze začátku simulace jsou průtoky malé - jedná se o noční odběry ze sítě.  

 

 

Obr.13  Prostředí SiteFlow s jednotlivými zatěžovacími stavů, zdroj autor 
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11.1. Vybrané modelové území 

Modelové území se nachází v katastru města Bohumín v jeho severovýchodní části. 

Jedná se lokalistu s osmipodlažními bytovými domy včetně čtyř dvanáctipodlažních 

výškových domů. 

. 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 14 Řešená modelová lokalita v severovýchodní části Bohumína [19] 

 

      Obr.15 Řešená modelová lokalita ortofotomapa [19] 
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          Obr. 16 Grafické podklady řešené oblasti , zdroj autor 

Grafické podklady formátu CAD byly přeneseny do SiteFlow. 

Na tomto modelu si ověříme kolísavost tlaku ve vodovodním řadu v průběhu dne. Budeme 

posuzovat dva zatěžovací stavy a to mezi 1-2 hod. ranní, kde prakticky nedochází 

k žádnému odběru vody z vodovodního řadu a 19 – 20 hod večerní, kde je využití vodoy 

ve vodovodním řadu na maximální hodnotě 

 

11.2.  POPIS HYDRAULICKÉHO MODELU 

Vlastní model řešeného území má 34 uzlových bodů a je dlouhý 1250m. Hydraulický 

model je navržen tak, aby v maximální možné míře odpovídal skutečnosti. K sestavení 

modelu bylo zapotřebí použít podklady ve formátu CAD a to polohopisu, výškopisu a  

jednotlivých armatur. Model využívá výškopisné a polohopisné zaměření, které bylo 

převzato v podkladu CAD. Proto nám model umožňuje přesně stanovit tlaky a průtoky na 

jednotlivých uzlech, které se mění v čase. 

Použitá metodika u SiteFlow 

Hydraulický model vychází z psaných a nepsanýchpožadavkůna jeho správné sestavení a 

strukturu, které vycházejí jak ze zkušeností v České Republice (prof. Šerek, 1985), tak z 

mezinárodních zkušeností (doporučení IWSA, EPA a dalších).  

 



68 

 

11.3. Výsledky hydraulického modelu 

Obr. 17 Zobrazení výsledků v programu SiteFlow zatěžovacího stavu mezi 1-2 hod ranní 

 

Obr. 18 Zobrazení výsledků v programu SiteFlow zatěžovacího stavu  19-20 hod večerní 
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Bylo využito simulační modelování vybraných částí distribučního systému; softwarové 

testování hydraulického chování navržené sítě a vyhodnocování optimálního řešení z 

hlediska funkčního i ekonomického. Modelování vodovodní sítě s průtoky měnícími se v 

průběhu dne.  

Výstupem je model s parametry a výsledky měnícími se v čase. Nad jednotlivými uzly a 

úseky jsou zobrazena čísla, která reprezentují absolutní tlak a průtok. V místě s 

konstantním odběrem kolísá pouze tlak. Ze začátku simulace jsou průtoky malé - jedná se 

o noční odběry ze sítě. 

 

Pro ověření výše uvedených problémů v sítí byly vytipované lokality. Bohužel pro přesné 

zadání do softwarového nástroje SiteFlow nebylo možno sehnat přesné a věrohodné údaje. 

Nakonec se podařilo celou problematiku ověřit na nouzovém území v Bohumíně. Kde bylo 

zjištěno pomocí simulačního modelu, že provozní tlaky v sítí jsou v nočních hodinách 

daleko vyšší než během denního režimu. Dochází tak během nočního stavu k daleko výším 

ztrátám vody v potrubí. K zamezení tohoto jevu je instalovaní RAŠ, které dokáží 

automaticky regulovat provozní tlakové poměry v síti a následně dojde k rapidnímu 

poklesu ztrát vody v potrubí. 

 

Výše uvedené výsledky simulace ukazují, že tlak na jednotlivých uzlech je v době, kdy se 

voda nevyužívá značně vyšší, což má za účinek vyšší ztráty vody v potrubí a tudíž 

neefektivní využívaní vodovodních řadů.  
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12.  PŘEDPOKLÁDANÝ TEORETICKÝ A PRAKTICKÝ PŘÍNOS 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

Přínos této práce je veliký, neboť vědecké práce absentují v tomto sektoru a prostředek pro 

možnost modelování zátěžových stavů systému zásobování vodou se skoro nevyužívá. 

Pomocí tohoto prvku jsme schopni monitorovat a simulovat jakékoliv provozní stavy.  

Uplatnění modelování v tomto SW sledovat a vyvozovat obecné závěry ale samozřejmě 

jde využít pro konkrétní případy a lokality.  

Výše uvedené výsledky simulace ukazují, že tlak na jednotlivých uzlech je v době, kdy se 

voda nevyužívá značně vyšší, což má za účinek vyšší ztráty vody v potrubí a tudíž 

neefektivní využívaní vodovodních řadů.  

Dále se ukázalo, že zkoumání problematiky obnovy inženýrských sítí je nezbytné krokem 

k lokalizování složitějších problémů. SWOT analýzy a expertní analýzy zkoumání 

jednotlivých inženýrských sítí nám odhalily ať už skryté hrozby či budoucí problémy na 

jednotlivých  částech technické infrastruktury. Správná cesta by měla směřovat k využívání 

bezvýkopových technologií k rekonstrukcím a sanacím IS.  

Aplikací regulační armaturní šachty (RAŠ) v distribučních vodovodních sítích, nástroje, 

který reaguje na aktuální problém neúměrných ztrát vody, jež jsou způsobeny netěsnostmi 

ve vodovodní síti;zabezpečení spolehlivé dodávky použitím RAŠ, která řeší současnou 

neschopnost pružně reagovat na kolísání tlakových poměrů v síti.  

 Aktivní provozní regulace tlakových poměrů v síti 

 Zajištění provozní flexibility a intenzifikace 

 Zvýšení provozně ekonomické účinnosti 

 Vyrovnává rozdíly tlaku nočního a denního režimu 

 Snížením tlaku a rychlosti  - snížení ztrát vody  
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13. ZÁVĚRY, NÁMĚTY, DOPORUČENÍ 

Lze zdůraznit tyto závěry a doporučení: 

Preventivní koordinace (i dodatečná, opravná) za situace vyhrocujících se podmínek ve 

veřejném prostoru bude pravděpodobně výhledově možná jen s užitím sdružených tras 

(vhodných typů) inženýrských sítí. Tím se může uvolnit prostor a preventivně lze ošetřit i 

další potenciální rizika prostorových i jiných konfliktů. Zcela zákonitě nastoupí příkaz 

nekompromisní „ekonomie prostoru“ (i prostor lze vlastně chápat jako základní přírodní 

zdroj). 

Jisté nesrovnalosti a zmatek do řešení koordinace prvků technické obsluhy a ostatních 

prvků ve veřejném prostoru sídel vyvolávají v podmínkách ČR příslušné podklady 

základní zákony síťových odvětví atd. Něco podobného v takovémto rozsahu 

nezaznamenáváme ve vyspělých státech. To může být i vážným problémem pro ČR i ve 

vztahu k EU, nedojde-li včas k nápravě. 

Prvky nacházející se ve veřejném prostoru, jsou ve vzájemném potenciálním konfliktním 

vztahu. Je však možné a nutné v zájmu všech zainteresovaných usilovat o nekonfliktní 

přijatelná řešení, a to jistě i s přispěním městského inženýrství. 

Za situace, kdy absentuje přímá aktivní spolupráce a koordinace síťových odvětví, je třeba 

vidět a vnímat, že je to mj. zejména obor bezvýkopových technologií/BT, který působí (či 

má šanci působit) prakticky ve všech těchto odvětvích a může sehrát důležitou roli 

v integraci jejich zájmů ve prospěch udržitelného vývoje inženýrských sítí a tím i 

udržitelného vývoje měst a obcí. Lze též konstatovat, že síťová odvětví nutně potřebují ke 

své existenci BT, třebaže je nezbytné přizpůsobovat jejich aplikaci specifickým 

podmínkám těchto odvětví. Nelze však identifikovat žádný rozumný důvod pro vysvětlení 

značně heterogenního stavu ve smyslu: proč zatím nenacházejí BT ve všech síťových 

odvětvích srovnatelně stejné šance na své uplatnění? Naopak, nasazení BT ve všech 

síťových odvětvích by mělo a mohlo být srovnatelné, relativně konzistentní. 

Důležité je nezanedbat ekonomickou stránku prvků technické obsluhy území (nejsou stejně 

náročné, viz tab. Tab. 1). 
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Význam technické infrastruktury je podtržen i podílem investičních nákladů technické 

infrastruktury. Na investiční náklady na bytovou a občanskou výstavbu se pohybují od 30 

% v příznivých podmínkách a do 50 % v podmínkách málo vhodných. Jednotlivé složky 

technické infrastruktury se podílejí na investičních nákladech v závislosti na počtu 

obyvatel podle následující tabulky: 

Tab. 1 Investiční náklady v                                                                                                                                                                                                                                                                  

% v závislosti na počtu obyvatel na pořízení TI. Zdroj: VÚVA/ÚÚR a autor. 

POČET OBYVATEL SÍDLA (MĚSTA ČI 

OBCE) V TISÍCÍCH 

SUBSYSTÉMY TECHNICKÉ 

OBSLUHY URBANIZOVANÉHO 

ÚZEMÍ 

podíly v procentech 20 50 100 250 500 

Dopravní stavby 19 % 22 % 24 % 26 % 27 % 

Vodovody 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 

Kanalizace 19 % 17 % 16 % 16 % 15 % 

Výroba a rozvod tepla 21 % 19 % 18 % 18 % 18 % 

Rozvod plynu 8 % 8 % 7 % 6 % 6 % 

Elektrorozvody 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 

Ostatní zařízení a příprava terénu 15 % 17 % 19 % 20 % 21 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Proto bychom měli mít na paměti význam technické infrastruktury města či obce. Její podíl 

na investičních nákladech vede k požadavku, aby jí na všech úrovních urbanistického 

řešení byla věnována mimořádná pozornost. Technickou infrastrukturu nelze řešit 

dodatečně až po vytvoření urbanistické koncepce, ale musí vznikat současně s ní a musí 

být její součástí. Pouze při tomto syntetickém pojetí je možno dospět k optimálnímu řešení, 

jak z hlediska funkční spolehlivosti, tak z hlediska hospodárnosti.
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PŘÍLOHA Č. 1 

SWOT analýza zásobování vodou 
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                    Silné stránky 

• Stav v úseku zásobování vodou je na území 
ČR relativně uspokojivý, zejména stupněm 
připojení obyvatel a dalších uživatelů na 
veřejné vodovody. 

• Systémy zásobování vodou garantují 
hygienickou úroveň prostředí, stravování, 
těla atd. 

• Relativně dobré podmínky, stabilitu, 
technické zázemí a tradici nabízí v ČR 
stavební průmysl včetně sektorů stavební 
výroby v síťových odvětvích. 

• Za přednost lze též považovat existenci 
relativně vyspělých stavebních firem 
s dostatečnou kapacitou pro uplatnění 
výkopových i bezvýkopových technologií 
obnovy a nové výstavby inženýrských sítí 
včetně kapacity pro výstavbu vodovodních 
sítí. 

• Relativně příznivá struktura vodních zdrojů 
pro veřejné i další jiné zásobování vodou 
(co do kapacity, kvality a polohy). 

• Jsou k dispozici a dále vyvíjeny vyspělé 
technologie úpravy vody. 

 

 

 

Slabé stránky 

• Zeslabená pozornost při ochraně vodních 
zdrojů (včetně ochrany zdrojů minerálních 
vod důležitých pro udržitelný rozvoj 
léčebného lázeňství v ČR). 

• Stále existuje nemalý počet sídel, kde 
veřejný vodovod chybí nebo nedosahuje 
standardní úrovně. 

• Nedokonalá legislativa na úseku 
zásobování vodou. 

• Faktický technický stav veřejných 
vodovodů je různorodý, s potřebou alespoň 
prosté obnovy. 

• Snižováním spotřeby vody dochází ke 
zvětšení podílu ztrát vody a ke zvětšení 
doby zdržení vody v rozvodné síti za 
vzniku hygienických závad. 

• Nutná nová instalace či akutní obnova 
přiváděcích a zásobovacích vodovodních 
řadů. 

• Nutná nová instalace, rozšíření, redukce, 
úpravy, obnova vodojemů a jejich 
manipulačních komor. 

• Rozšíření, obnova, úpravy a modernizace 
rozvodné vodovodní sítě (je obvykle 
spojeno s širším a hlubším hydraulickým 
prověřením včetně prověření a úprav 
tlakových pásem a doby zdržení vody 
apod.). 

• Nová instalace, obnova, úpravy a 
modernizace AT-stanic (improvizace). 

• Řešení problémů provozní rovnováhy 
(současně též provozní stability) a stávající 
nízké vodohospodářské účinnosti 
veřejných vodovodů cestou jejich 
intenzifikace. 

• V některých případech rozvodných 
vodovodních sítí mohou nastat provozní 
problémy při směšování vody různé kvality 
z několika vodních zdrojů. 

• Problémy se rovněž např. vyskytují v 
souvislosti se zastoupením z dnešního 
pohledu nevhodného trubního materiálu 
(např. z azbestocementu či olova v případě 
přípojkových vedení)/v tomto případě jde o 
technicky vyřešené problémy např. 
uplatněním adekvátních BT. 

• Výskyt relativně velikého počtu 
nefunkčních či málo funkčních uzávěrů v 
rozvodných vodovodních sítích (v případě 
hydrantů). 

• Ne zcela důsledné využívání možností 
zkoordinované obnovy infrastrukturního 
majetku je aktuálně limitováno zejména 
finančními zdroji i v případě vodovodů. 

• ucelenou technickou obsluhu. 
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Hrozby 

• Zhoršování jakosti nabízené pitné a 
užitkové vody z důvodů zatím 
nedostatečné ochrany vodních zdrojů, 
z důvodů zhoršující se jakosti surové vody, 
z důvodů nevhodného stavu rozvodných 
sítí aj. 

• Nespolehlivost dodávky pitné vody 
v případě nedostatečného opatření 
zabezpečujícího systémovou obnovu a 
rozvoj veřejných vodovodů. 

• Zatím nedostatečná aplikace teorie 
spolehlivosti (např. spolehlivost 
nadřazených vodovodních přivaděcích a 
zásobovacích řadů). 

• Stávající veřejné vodovody zůstávají svým 
řešením zásobovacími systémy 
univerzálního charakteru (z důvodu 
spotřebu 2/l os.den jako vody pitné, slouží 
pak ke splachování WC. 

• Jde o systémy s nízkou funkční 
hospodářskou a vodohospodářskou 
účinností. 

• Jde o systémy s nízkou provozně 
ekonomickou účinností. 

• Neadekvátně rozvíjený FM (nedostatečná 
úroveň dokumentace atd.) pro sektor 
zásobování vodou.  

• Největším nepřítelem síťových odvětví je 
praxe navyklá na improvizaci. 

 

 

Příležitosti 
• Zvýšení spolehlivosti dodávky kvalitní 

pitné vody (využití inovativních řešení mj. 
též pro nadřazené vodovodní řady). 

• Technické zkvalitnění distribuční sítě 
veřejných vodovodů (použitím 
bezvýkopových technologií za účelem 
obnovy stávajících vedení) umožňující 
snížení ztrát vody, jež jsou způsobeny 
netěsnostmi v síti. 

• Vhodné užití bezvýkopových technologií 
jako prostředku k efektivní rekonstrukci a 
kompletaci stávajícího vodovodního 
potrubí a k realizaci nového vodovodu 
včetně domovních přípojek. 

• Zvětšení vodohospodářské, provozně 
ekonomické a energetické účinnosti 
veřejných vodovodů využitím inovativních 
řešení. 

• V případě přechodu na moderní řešení 
(kolektorizace Prahy) je zcela nezbytné 
přemístit vedení do hotových sdružených 
tras, jinak jde o technický a ekonomický 
hazard. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

SWOT analýza kanalizace 
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Silné stránky 

• Celkový stav úseku odkanalizování v úrovni 
území ČR je možno hodnotit relativně 
uspokojivě zejména stupněm připojení 
obyvatel a dalších uživatelů na sítě veřejné 
kanalizace. 

• Současný trend prosazování tlakových a 
podtlakových systémů oddílné splaškové 
kanalizace reagující na výskyt adekvátních 
podmínek jejich aplikace. 

• Za přednost lze též považovat existenci 
relativně vyspělých stavebních firem 
s dostatečnou kapacitou pro uplatnění 
výkopových i bezvýkopových technologií 
obnovy a nové výstavby inženýrských sítí 
včetně kapacity pro sektor kanalizačních sítí a 
ČOV. 

• Nezanedbatelná je pro rozvoj síťových odvětví 
(včetně sektoru kanalizace a ČOV) existence 
řady odborně orientovaných společností 
s potenciálem účinně pomáhat svým síťovým 
odvětvím. 

• Včasná orientace na vyspělé technologie 
včetně technologií bezvýkopových, technologií 
vsakování a akumulace srážkových vod, 
progresivních technologií čištění odpadních 
vod, technologií čištění a monitoringu stok atp. 

• Automatické zafungování sítí místních 
komunikací a terénu jako náhradní kanalizace. 

• Garantuje základní úroveň hygieny měst a 
obcí. 

 

Slabé stránky 

• Převládající koncepce jednotných systémů 
kanalizace již neadekvátním současným a 
výhledovým podmínkám. 

• Stále existují obce, kde veřejná kanalizace 
zcela chybí, není dokončena nebo se jedná o 
nestandardní technické řešení (zneužívání 
dešťové kanalizace jako splaškové). 

• Častý výskyt většího objemu balastních vod 
(vznikající infiltrací) v netěsném 
kanalizačním systému.  

• Technický stav sítí veřejné kanalizace je 
nedostačující a vykazuje mnoho závažných 
problémů. 

• Často chybějící ČOV v systému kanalizace 
zejména v případě venkovských obcí. 

• Nezbytnost rekonstrukce  mnoha stávajících 
ČOV za účelem modernizace, rozšíření a 
intenzifikace provozu. 

• Výskyt problémů souvisejících 
s nedostatečnou provozní spolehlivostí a 
nedostatečnou rezervou pro zajištění potřebné 
obsluhy území. 

• Nátok tzv. cizích (srážkových) odpadních vod 
z nezastavěného do zastavěného území. 
Podstatnou roli hrají mnohdy i ne zcela 
vhodně realizované trasy pozemních 
komunikací před vstupem do zastavěného 
území. 

• Výskyt exfiltrace odpadních vod z netěsné 
kanalizace do vod podzemních. 

• Problémem může být i výskyt ustálené 
hladiny podzemní vody příliš blízko pod 
povrchem terénu v zastavěném území měst a 
obcí. 

• Nutnost nové instalace či obnovy stok a 
kanalizačních přípojek jako reakce na jejich 
celkový neutěšený stav. 

• Výskyt přetížení gravitačních stok jednotné 
kanalizace (s přechodem do režimu proudění 
pod přetlakem). 

• Výskyt odlehčovacích komor a jejich 
nedostatečné funkce včetně hrubých závad. 

• Výskyt použití nevhodného trubního 
materiálu (např. nekvalitního betonu či 
železobetonu). 

• Ne zcela důsledné využívání možností 
zkoordinované obnovy infrastrukturního 
majetku kanalizace je aktuálně limitované 
zejména nedostatečnými finančními zdroji. 

• Rozptýlená struktura zástavby převážné 
většiny menších sídel, ztěžující 
nezanedbatelně jejich ucelenou technickou 
obsluhu, tj. i obsluhu samostatnou kanalizací 
včetně ČOV. 

 



86 

 

 

Hrozby 

• Potenciální možnost vzniku havarijních situací 
v důsledku špatného technického stavu 
kanalizační sítě a ČOV. 

• Častý výskyt neúměrného objemu balastních 
vod kanalizačním systému. 

• Výskyt rizika kavernózních jevů v blízkosti 
kanalizace s nepříznivými dopady na ostatní 
inženýrské sítě a místní komunikace. 

• Stupňující se rizikové znečišťování 
podzemních vod v důsledku exfiltrace 
odpadních vod z kanalizačních systémů. 

• Zákeřné znečišťování vody ve veřejných a 
domovních studních. 

• Rizika pokračujícího provozu nelegálních 
zařízení likvidace odpadních vod. 

• Rizika vyplývající ze statusu celého území ČR 
jako území vodohospodářsky citlivého (rizika 
sankcí z EU). 

• Největším nepřítelem síťových odvětví je 
praxe navyklá na improvizaci. 

• Přítomnost netěsných vodovodních sítí 
v blízkosti netěsné kanalizace. 

 

 

 

 

Příležitosti 

• Zvětšení úrovně odkanalizování v důsledku 
urychlené dostavby oddílné splaškové 
kanalizace včetně ČOV v odpovídající 
kvalitě. 

• Zlepšení kvality vody ve vodních tocích a 
vodních nádržích sloužících jako recipienty 
s realizací nových ČOV s účinným 
čistírenským provozem. 

• Možnost důsledné kontroly stavu přirozených 
i umělých vodních toků a nádrží. 

• Možnost důsledné kontroly stavu kanalizace a 
ČOV. 

• Náprava současného stavu důslednou 
kontrolou neúnosného provozního režimu 
žump a septiků. 

• Již v rámci zpracování ÚPD či ÚPP možnost 
vyvolat řešení zjištěných závad či jiných 
závažných problémů. 

• Odstraňováním lokálních netěsností či 
programovou obnovou stok a tak eliminovat 
nátok balastních vod do kanalizace a exfiltraci 
odpadních vod z kanalizace do podzemních 
vod. 

• Vhodné užití bezvýkopových technologií jako 
prostředku k efektivní rekonstrukci 
stávajícího kanalizačního potrubí a k realizaci 
nové kanalizace včetně domovních přípojek. 

• Možnost téměř hromadného uplatňování 
malých domovních čistíren odpadních vod 
v případě příliš rozptýlené zástavby. 

• Zabezpečení odpovídající kvalifikace 
pracovníků státní správy působící v sektoru 
stokování a ČOV. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

SWOT analýza energetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Silné stránky 

• Struktura a celkový stav zásobování ČR 
elektrickou energií (SZEE) je možné hodnotit 
v části nadřazené, přenosové a rozvodné 
soustavy, jako vyhovující (uspokojující 
současné a odhadnutelné požadavky a 
podmínky v nejbližším období). Dostatečně 
konkurenčně silné až dominantní odvětví na 
území ČR je současně součástí propojených 
elektrizačních soustav států EÚ. 

• Analogicky je na tom plynárenství. Pynárenská 
soustava ČR (SZEP) s navazující relativně 
rozvinutou svým rozsahem plošnou 
plynofikací měst a obcí. 

• Nikoliv nevýznamný podíl pokrývá a zajišťuje 
teplárenství svými SCZT-TV, systémy 
centralizovaného zásobování teplem a teplou 
vodou (včetně systémů využívajících 
tepelných napaječů; zhodnocení velikých 
zdrojů odpadního tepla). 

• Systémem (severní a jižní větve) tranzitního 
plynovodu včetně zatím dostatečné 
disponibilní kapacity podzemních zásobníků, 
tras základní sítě vysokotlakých plynovodů, 
jsou z technického hlediska splněny základní 
předpoklady k případnému dalšímu rozšiřování 
plošné plynofikace sídel (v závislosti na 
poptávce a po komfortu zásobování energiemi, 
na finančních zdrojích, na požadavcích 
z hlediska ochrany čistoty ovzduší apod.). 

• Relativně dobré podmínky, stabilitu, technické 
zázemí a tradici nabízí v ČR stavební průmysl 
včetně sektorů stavební výroby v síťových 
odvětvích. 

• Za přednost lze též považovat existenci 
relativně vyspělých stavebních firem 
s dostatečnou kapacitou pro uplatnění 
výkopových i bezvýkopových technologií 
obnovy a nové výstavby inženýrských sítí 
včetně kapacity pro sektor energetických sítí. 

• Nezanedbatelná je pro rozvoj síťových odvětví 
existence řady odborně orientovaných 
společností s potenciálem účinně pomáhat 
svým síťovým odvětvím. 

• Relativně nižší riziko vzniku větších škod a 
nepříjemných následků při výpadcích SCZT-
TV ve srovnání s SZEE a SZEP. 

Slabé stránky 

• Zatím ne zcela dostatečně technicky a 
provozně zabezpečená spolupráce 
elektrizačních a plynárenských soustav států 
EÚ. 

• Nevyhovující stav energetické technické 
infrastruktury na území převážné části malých 
venkovských, ale též i mnohých městských 
sídel. 

• Výskyt problémů souvisejících 
s nedostatečnou provozní spolehlivostí a 
nedostatečnou rezervou pro zajištění příkonu 
energií v dílčích částech území. 

• Jisté specifické problémy (kolizní trasy 
vedení VVN a VN, potřeba velikých příkonů 
v centrech měst atd.)  lze identifikovat též 
z pohledu odpovídajícího uspokojování 
energetických nároků a potřeb krajských a 
dalších velkých měst. 

• Slabou stránkou je zdrojová závislost ČR na 
dodávkách zemního plynu ze zahraničí 
(jakkoliv již došlo k diverzifikaci). 

• Ne zcela důsledné využívání možností 
zkoordinované obnovy infrastrukturního 
majetku je aktuálně limitováno zejména 
finančními zdroji. 

• Přetrvávající provoz lokálních (malých a 
středních) zdrojů tepla, využívající spalování 
méně kvalitních fosilních paliv, které 
znečišťuje životní prostředí a přízemní vrstvy 
atmosféry. 

• V průměru relativně méně příznivé klimatické 
(teplotní) podmínky v území ČR nás 
znevýhodňují vůči ostatním, zejména jižním 
sousedům. 

• Přetrvávající zanedbaná péče o programově 
řízené úspory energie (programy účinného a 
efektivního zateplování objektů s aktivitami 
bydlení, objektů občanské vybavenosti apod.) 
včetně absence ucelených řešení návazně 
vyvolaných. 

• Rozptýlená struktura zástavby převážné 
většiny menších sídel, ztěžující 
nezanedbatelně jejich ucelenou energetickou 
obsluhu, zejména prostřednictvím systémů 
energetických inženýrských sítí.  

• Přílišná liberalizace trhu s energiemi 
degraduje technickou podstatu obslužných 
systémů území dodávkou energií. 

• Neadekvátní definice a přístup k řešení 
termínu energetická bezpečnost 
urbanizovaného území a přetrvávající 
improvizace při řešení tohoto problému. 
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Hrozby 

• Přílišná liberalizace trhu s energiemi se 
ukazuje jako zcela kontraproduktivní ve vazbě 
na existující energetické systémy hromadné 
obsluhy. 

• Potenciální možnost vzniku havarijních či i 
krizových situací (např. v jaderné elektrárně 
Dukovany či Temelín, nebo např. též u 
venkovních vedení VVN a VN při výskytu 
proudění vzduchu s parametry dosahujícími 
hodnot vichřice či uragánu …). 

• Analogická rizika potenciálního vzniku 
mezních provozních situací lze zaznamenat 
v případě tranzitních vvtl a vtl plynovodů či 
ekologická rizika možné havárie na 
ropovodech, produktovodech apod. 

• Zvyšovaní či jen malá redukce spotřeby 
fosilních paliv. 

• Riziko poškození krajinného rázu v případě 
masivní a málo citlivé aplikace větrných 
elektráren (včetně rizika poškození biologické 
a rekreační hodnoty krajiny, rizika překročení 
hygienicky vymezených hlukových limitů 
s vlivem na osídlení) s problematickými 
důsledky pro přenosovou a nadřazenou část 
elektrizační soustavy na území některých 
krajů. 

• Přetrvávající jednostranná orientace na 
zvyšování kapacit výroby a spotřeby energií 
při paralelním podceňování programů regulace 
spotřeby energií a programů úspor energií. 

• Relativně ztížené podmínky pro uplatnění 
některých obnovitelných zdrojů energií včetně 
ztížené výchozí pozice vyplývající z aktuální 
ekonomické síly, z aktuálního ekonomického 
potenciálu ČR. 

• V případě vvlt a vtl plynovodů SZEP, 
přenosové a rozvodné soustavy SZEE existuje 
riziko vzniku větších škod a nepříjemných 
následků při výpadcích.   

Příležitosti 

• Zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické 
energie a zajištění dostatečného el. 
výkonu/příkonu realizací plánovaných nových 
tras VVN i VN, nových napájecích uzlů 
VN110 kV/VN22 kV apod. 

• Zvětšení podílu a zkvalitnění využití 
odpadního tepla v případě modernizovaných 
elektráren (ve prospěch dálkového zásobování 
teplem, SCZT-TV apod.). 

• Zkvalitnění řešení (modernizace, integrace, ) 
stávajících SCZT-TV (těch, které jsou 
prokazatelně konkurenceschopné na trhu 
s energiemi) včetně úměrného  rozvoje 
plynárenské infrastruktury právě za účelem 
napojení středních a malých zdrojů tepla 
SCZT-TV. 

• Tvorba reálného uceleného programu úspor 
energie při vytápění objektů a při přípravě 
TV, TUV a vody pro technologické účely. 

• Posílení energetické bezpečnosti a autonomie 
ČR v zásobování energiemi zvětšením podílu 
využívání jaderných elektráren a 
obnovitelných zdrojů energie. 

• V území mimo dosah působení SCZT-TV a 
mimo dosah rozšiřování plošné plynofikace se 
nabízí posílení využívání alternativních, 
obnovitelných a kombinovaných zdrojů 
(včetně úměrného využívání disponibilních 
zdrojů nízkopotenciální energie), nebo 
ušlechtilých paliv. 

• Po prověření konkrétních podmínek a 
možností je možné případně usilovat i o 
tvorbu progresivně koncipovaných a 
dostatečně zkoordinovaných a 
zintegrovaných, ucelených energetických 
center (propojené systémy vytápění a 
chlazení, …) ve větších městech či areálech. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

SWOT analýza elektrifikace 
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Silné stránky 

• Relativní vysoký komfort a spolehlivost 
poskytovaných služeb koncovému zákazníku 
(avšak jen za předpokladu zabránění zanedbání 
preventivního, včasného řešení potenciálních 
reálných problémů). 

• Relativní (v jistém rozsahu) významná 
schopnost SZEE suplovat výpadky SZEP a 
SCZT-TV.  

• Relativně dobrá funkční účinnost a tím i dobrá 
konkurenceschopnost dodávky energie 
prostřednictvím SZEE. 

• Reálná možnost uplatnění (upřednostnění) 
disponibilních kvalitnějších materiálů a zařízení 
pro  novou výstavbu a obnovu tras silových 
vedení a el. stanic.  

• Reálná možnost uplatnění (upřednostnění) 
disponibilních BT pro obnovu a novou 
výstavbu tras silových vedení.  

• Existence relativně velkého podílu zdrojové 
kapacity vodních elektráren (nověji též 
fotovoltaických elektráren). 

• Možnost provozní spolupráce s elektrizačními 
soustavami sousedních států. 

• Prokazovaná schopnost oboru elektroenergetiky 
reagovat na vznik nových problémů a 
požadavků. 

 

Slabé stránky 

• Relativně vysoký podíl vedení většího stáří 
(větší nároky na kontrolu, revize a údržbu). 

•  Relativně větší zranitelnost všech částí/úseků 
SZEE. 

• Relativně vysoké riziko výskytu tzv. černých 
odběrů.  

• Převládající venkovní trasy VVN a VN 
výrazně blokují využitelnost území včetně 
narušování vzhledu krajiny. 

• Provozní nevýhoda uživatelů el. energie 
představovaná regulačním a vypínacím 
plánem. 

• Existence rušivých vlivů při rozhodování o 
obnově a nové instalaci tras silových vedení 
vyplývajících ze způsobů ekonomického 
hodnocení údržby, oprav a obnovy či reakce na 
havarijní stavy. 

• Případný vznik havarijních situací u zařízení 
VVN a VN je obvykle potenciálně provázen 
extrémními důsledky. 

• Relativní větší citlivost silových zařízení na 
povodňové stavy v záplavovém území. 

•  

                                            Hrozby 

• Potenciální hrozba představovaná 
ponecháním/opuštěním z provozu vyřazených 
silových vedení bez jakýchkoliv opatření. 

• Potenciální hrozba  vzniku havarijních situací 
při zkratech na silových vedeních zejména 
v blízkosti plynovodů a plynových zařízení 
(zejména v  případě jejich netěsností).  

• Nárůst komplikací, vzniku potenciálních 
prostorových konfliktů, zhoršujících se 
podmínek ve veřejném prostoru měst a obcí 
s negativními dopady na silová vedení a sítě. 

• Relativně vyšší pravděpodobnost výskytu tzv. 
černých odběrů. 

• Potenciální negativní vliv na okolí 
elektromagnetickým polem a např. též 
vyvoláním koroze bludnými proudy atp. 

• Vynucení/vyvolání nutnosti zřizovat uzemnění i 
u jiných dalších zařízení a systémů. 

• Potenciální hrozba vzniku velikých škod 
v případech destrukce, narušení či poškození 
tras venkovních vedení extrémní rychlostí a 
turbulencí vzduchu, námrazami apod. 

 
 

                                  Příležitosti 

• Posílení provozuschopnosti silových vedení a 
zařízení, el. stanic jejich včasnou modernizací, 
obnovou a kompletací (např. dodatečným 
nabízejícím se zvětšním stupně zokruhování 
sítí apod.).  

• Zkoordinované využití disponibilních 
moderních technologíí a nástrojů Facility 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Risk 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Critical  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Quality  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Možnost zkoordinované obnovy všech vedení 
technického vybavení s využitím podpory 
SMS IS (stavebnice mobilní sdružené trasy 
inženýrských sítí, viz. www.upv.cz,  
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PŘÍLOHA Č. 5 

SWOT analýza teplovody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Silné stránky 

• Relativní komfort a spolehlivost poskytovaných 
služeb koncovému zákazníku. 

• Reálná možnost širšího využití moderních 
technologií BT pro obnovu a novou instalaci 
vedení tepelných sítí. 

• Relativně příznivé podmínky pro modernizaci 
SCZT-TV.  

• Reálná možnost uplatnění (upřednostnění) 
disponibilních kvalitnějších materiálů a zařízení 
pro vedení tepelných sítí (pro jejich obnovu).  

• Zatímní (statisticky z předchozího období) 
převládající, relativně odolný, kanálový způsob 
uložení vedení tepelných sítí. 

• Ekologické parametry SCZT-TV v případě užití 
ušlechtilých paliv a technologií modernizace.  

• Relativně příznivé podmínky pro řešení 
náhradního zásobování energií prostřednictvím 
SZEE v případě výpadků SCZT-TV. 

• Relativně menší počet vedení 
4.kat./přípojkových vedení. 

• Velice dobrá možnost širšího uplatnění 
moderních metod zjišťování technického stavu 
vedení tepelných sítí a jejich tepelné izolace za 
jejich provozu. 

 

Slabé stránky 

• Relativně vysoký podíl vedení  tepelných sítí 
většího stáří (větší nároky na kontrolu těsnosti 
a revize včetně stavu tepelné izolace). 

• Relativně vysoká pravděpodobnost výskytu a 
citlivost na dodatečné snižování kapacity 
SCZT-TV (zateplováním objektů, přechodem 
na jiné technické řešení prostřednictvím SZEP, 
SZEE apod.).   

• Existence jistého podílu parních tepelných sítí 
(překonaná koncepce technického řešení).  

• Absence střednědobých a též i  dlouhodobých 
plánů obnovy, kompletace a rozvoje SCZT-
TV. 

• Výskyt aplikací předizolovaných systémů 
potrubí vedení tepelných sítí při jejich obnově 
opuštěním původních tras v kanálovém 
provedení.  

• Existence rušivých vlivů při rozhodování o 
obnově a nové instalaci vedení tepelných sítí 
vyplývajících ze způsobů ekonomického 
hodnocení údržby, oprav a obnovy či reakce na 
havarijní stavy. 

• Tepelné ztráty způsobené znehodnocením 
tepelné izolace vedení tepelných sítí.  

• Relativní větší citlivost na znehodnocení 
funkce tepelné izolace vedení tepelných sítí 
zvětšením její vlhkosti (riziko zvětšení 
tepelných ztrát). 

 
Hrozby 

• Potenciální hrozba představovaná 
ponecháním/opuštěním z provozu vyřazených 
vedení tepelných sítí včetně jejich ochranných 
konstrukcí bez jakýchkoliv opatření. 

• Potenciální reálná hrozba  rozsáhlé 
neprovozuschopnosti vedení tepelných sítí 
z důvodů jejich stáří. 

• Nárůst komplikací, vzniku potenciálních 
prostorových konfliktů, zhoršujících se 
podmínek ve veřejném prostoru měst a obcí 
s negativními dopady na vedení tepelných sítí.  

• Potenciálně nepříznivý vliv vedení tepelných 
sítí na silové kabely (tepelné přitížení je pro 
tyto kabely rizikové). 

• Potenciální možnost zafungování ochranných 
konstrukcí vedení tepelných sítí jako účinný 
drenážní prvek v podzemí.  

• Dtto v případě jejich vztahu k jiným dalším 
dutým prostorám v podzemí (kaverny, stará 
sklepení, stará důlní díla atp.). 

•  

Příležitosti 

• Posílení provozuschopnosti vedení tepelných 
sítí jejich včasnou obnovou a kompletací (např. 
dodatečným nabízejícím se propojením dílčích 
systémů, propojením jejich zdrojů).  

• Zkoordinované využití disponibilních 
moderních technologíí a nástrojů Facility 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Risk 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Critical  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Quality  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Možnost zkoordinované obnovy všech vedení 
technického vybavení s využitím podpory 
SMST IS (stavebnice mobilní sdružené trasy 
inženýrských sítí, viz. www.upv.cz, užitný 
vzor č. 19323).  
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PŘÍLOHA Č. 6 

SWOT analýza plynofikace 
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Silné stránky 

• Relativní komfort a spolehlivost poskytovaných 
služeb koncovému zákazníku. 

• Reálná možnost širšího využití moderních 
technologií BT pro obnovu a novou instalaci ntl 
a stl  plynovodů a sítí.  

• Výrazně dobrá funkční účinnost a tím i dobrá 
konkurenceschopnost dodávky energie 
prostřednictvím ntl a stl  plynovodů a sítí. 

• Reálná možnost uplatnění (upřednostnění) 
disponibilních kvalitnějších materiálů a zařízení 
pro ntl a stl  plynovody a sítě (pro jejich 
obnovu).  

• Reálná možnost širšího uplatnění  
disponibilních moderních průzkumných metod 
pro zjišťování technického stavu a polohy ntl a 
stl  plynovodů a jejich okolí. 

• Tlak na dokonalou těsnost plynárenských 
systémů včetně ntl a stl  plynovodů a sítí 
výrazně posiluje jejich základní funkční 
účinnost (jakkoliv je náročné tuto těsnost 
garantovat). 

• Disponibilní dokonalejší detekční zařízení a 
postupy pro zjišťování úniků plynu. 

• Prokazovaná schopnost oboru plynárenství 
reagovat na vznik nových problémů a 
požadavků.  

 

Slabé stránky 

• Relativně vysoký podíl ntl a stl  plynovodů 
většího stáří (větší nároky na kontrolu těsnosti 
a revize). 

• Jistý nezanedbatelný podíl ntl a stl  plynovodů 
z méně kvalitních materiálů (např. Liten, 
trubky se spirálovým svarem atp.; větší nároky 
na kontrolu těsnosti a revize). 

• Větší celková citlivost (náročnost reagovat) na 
situace přerušení a opětovné obnovy provozu 
ntl a stl  plynovodů a sítí.  

• Relativně technicky i ekonomicky náročné 
řešení náhradního zásobování zemním plynem 
po dobu přerušení provozu v příslušném 
úseku/části ntl a stl plynovodní sítě.  

• Nevýhoda aplikací s užitím BT při obnově a 
nové instalaci ntl a stl  plynovodů 
představovaná větším počtem míst 
s odbočením (pro přípojky) či s lomy trasy. 

• Nevýhoda aplikací s užitím BT při obnově ntl 
a stl  plynovodů představovaná nezbytností 
vyčištění a prohlídky či i kalibrace původního 
obnovovaného potrubí. 

• Existence rušivých vlivů při rozhodování o 
obnově a nové instalaci ntl a stl  plynovodů 
vyplývajících ze způsobů ekonomického 
hodnocení údržby, oprav a obnovy či reakce na 
havarijní stavy. 

 
Hrozby 

• Potenciální hrozba představovaná 
ponecháním/opuštěním z provozu vyřazených 
plynovodů bez jakýchkoliv opatření. 

• Nárůst komplikací, nárůst vzniku potenciálních 
prostorových konfliktů, zhoršujících se 
podmínek ve veřejném prostoru měst a obcí 
s negativními dopady na ntl a stl  plynovody a 
sítě.   

• Potenciálně konfliktní vztah  ntl a stl  
plynovodů a gravitačních stok klasických 
kanalizačních systémů. 

• Potenciálně konfliktní vztah  ntl a stl  
plynovodů a ochranných konstrukcí jiných 
druhů inženýrských sítí či jiných dalších staveb 
v podzemí. 

• Dtto v případě jejich vztahu k jiným dalším 
dutým prostorám v podzemí (kaverny, stará 
sklepení, stará důlní díla atp.). 

• Existence potenciálních komplikací 
souvisejících s odstavením provozu ntl a stl  
plynovodů a sítí a jejich opětovným uváděním 
do provozu. 

 

Příležitosti 

• Posílení provozuschopnosti ntl a stl  
plynovodů a sítí jejich včasnou obnovou a 
kompletací (např. dodatečným nabízejícím se 
zvětšním stupně zokruhování sítí) včetně užití 
adekvátních variant BT. 

• Zkoordinované využití disponibilních 
moderních technologíí a nástrojů Facility 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Risk 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Critical  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Quality  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Možnost zkoordinované obnovy všech vedení 
technického vybavení s využitím podpory 
SMS IS (stavebnice mobilní sdružené trasy 
inženýrských sítí, viz. www.upv.cz, užitný 
vzor č. 19323). 

• sdružené trasy vedení technického vybavení. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

SWOT analýza Telekomunikace 
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Silné stránky 

• Velice rychlý vývoj úseku techniky 
předbíhající všechny ostatní. 

• Rychlý vývoj radiokomunikačních 
technologií. 

• Možnost současného plně kompatibilního 
uplatnění klasických telekomunikačních 
systémů s radiotelekomunikačními. 

• Relativně méně náročné na technické řešení 
způsobu ukládání klasických i optických 
kabelů. 

• Výjimečné postavení telekomunikačních sítí je 
dáno tím, že fungují jako integrační prvek a 
jako prvek podmiňující další rozvoj území. 

• Uplatňování optických kabelů, které jsou 
inertní vůči působení elektromagnetického 
pole. 

 

Slabé stránky 

• Poruchovost sítí (výpadky) vyplývající ze 
složitosti systémů. 

• Větší zranitelnost telekomunikačních vedení 
související s nedostatečnou ochranou. 

• Rozvíjení telekomunikační obsluhy izolovaně 
rezortně (s důsledkem nekompatibility dílčích 
systémů). 

• Technické řešení vysokého počtu rozdílných 
druhů (služeb) telekomunikačních sítí je 
různorodé a náročné. 

• Relativně nákladnější komponenty systému. 

• Přílišná liberalizace trhu telekomunikačních 
služeb, působící z technického hlediska často 
kontraproduktivně. 

• Široké spektrum materiálových variant 
popírající smysl unifikace. 

 

Hrozby 

• Při výpadcích mohou nastat fatální důsledky 
s rizikem kolapsu ostatních úseků technické 
infrastruktury. 

• Kapacita telekomunikační sítě a budoucí 
poptávka. 

• Nejzranitelnější systémy technické obsluhy 
území. 

• Přílišná liberalizace trhu s telekomunikačními 
službami se ukazuje jako zcela 
kontraproduktivní ve vazbě na existující 
systémy elektronických komunikací. 

• Nekompatibilita s důsledky na systémy 
sloužící pro řízení dopravy a fungující ve 
státní správě včetně policie, armády a 
integrovaného záchranného systému. 

• Nedostatečná standardizace komponent a 
technických zařízení v oblasti elektronických 
komunikací. 

• Ztráta dat způsobená mnoha příčinami. 

• Největším nepřítelem síťových odvětví je 
praxe navyklá na improvizaci. 

 

Příležitosti 

• Zajištěním důsledné kompatibility vzniká 
nabídka synergických efektů (zejména též 
v návaznosti na analogické systémy sloužící 
pro řízení dopravy a fungující ve státní správě 
včetně policie, armády a integrovaného 
záchranného systému). 

• Důsledná standardizace komponent a 
technických zařízení může zabezpečit větší 
kompatibilitu a sjednotit tak současný ne zcela 
uspořádaný stav na úseku telekomunikací. 

• Legislativní opatření zabraňující extrémní 
liberalizaci trhu s telekomunikačními 
službami hovorového i nehovorového 
charakteru. 

• Zkoordinované využití disponibilních 
moderních technologíí a nástrojů Facility 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Risk 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Quality  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Možnost zkoordinované obnovy všech vedení 
technického vybavení s využitím podpory 
SMS IS (stavebnice mobilní sdružené trasy 
inženýrských sítí, viz. www.upv.cz, užitný 
vzor č. 19323). 
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PŘÍLOHA Č. 8 

SWOT analýza Obsluhy urbanizovaného území 
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Silné stránky 

• Historicky včasné (ve srovnání s vyspělými 
státy) zakládání systémů hromadné technické 
obsluhy měst a obcí s historicky odpovídající, 
dobrou úrovní technického koncepčního 
řešení na našem území. 

• Historicky prokázaná, značná až neuvěřitelná 
rezistence zařízení systémů hromadné 
technické obsluhy měst a obcí na našem 
území. 

• Historicky včasná (ve srovnání s vyspělými 
státy) základní prostorová koordinace ve 
veřejném prostoru měst a obcí na našem 
území.  

• Historicky prokázaná schopnost plynárenství 
na našem území adekvátně reagovat na 
vývojové hrozby, zvládat zásadní vývojové 
změny. 

• Historicky prokázaná schopnost teplárenství 
na našem území adekvátně reagovat na 
vývojové hrozby, zvládat zásadní vývojové 
změny. 

• S vyspělým světem srovnatelná, již dosažená, 
dobrá úroveň plošné teplofikace na našem 
území. 

• S vyspělým světem srovnatelná, již dosažená, 
dobrá úroveň plošné plynofikace na našem 
území. 

 

Slabé stránky 

• Postupný nárůst heterogenity materiálového 
provedení a faktického stavu zařízení systémů 
hromadné technické obsluhy měst a obcí.  

• Zakonzervované resortní pojetí řešení systémů 
hromadné technické obsluhy měst a obcí 
v ČR, blokující adekvátní koordinační 
procesy. 

• Prakticky nedostatečně inovované a málo 
zkoordinované legislativní, technické a další 
podklady řešení systémů hromadné technické 
obsluhy měst a obcí včetně aktualizace 
podkladů garantujících udržitelný rozvoj 
veřejného prostoru měst a obcí.  

• Zatímní neochota vnímat výrazné změny 
v podmínkách řešení systémů hromadné 
technické obsluhy měst a obcí, které souvisí 
s procesy suburbanizace či procesy 
vyvolávající negativní nevratné změny 
v urbanizovaném území. 

• Relativně vysoký podíl zařízení systémů 
hromadné technické obsluhy měst a obcí 
lokalizovaných na soukromých pozemcích. 

• Silně ztížená možnost operativní kontroly 
stavu zařízení systémů hromadné technické 
obsluhy měst a obcí, vyplývající z jejich 
obtížně přístupné polohy pod úrovní terénu.  

 

Hrozby 

• Přetrvávající improvizace a nedostatečná 
koordinace při řešení nazrálých, závažných 
(společných) problémů systémů hromadné 
technické obsluhy měst a obcí, blokující jejich 
rozvojové rezervy. 

• Reálná hrozba i rozsáhlé (prostorově i časově) 
disfunkce hromadné technické obsluhy měst a 
obcí, vyplývající z neadekvátní garance 
udržitelného rozvoje.  

• Stálá hrozba plynárenských systémů a zařízení 
v případě vzniku netěsností.  

• Hrozba stupňujících se technických, 
ekonomických a ekologických omezení pro 
manipulace (rozsáhlejší činnosti) ve veřejném 
prostoru měst a obcí, tj. i pro manipulace 
s energetickými vedeními technického 
vybavení. 

• V případě přechodu na moderní řešení 
(kolektorizace Prahy), je zcela nezbytné 
přemístit vedení technického vybavení do 
hotových sdružených tras, jinak jde o 
technický a ekonomický hazard. 

• Největším nepřítelem síťových odvětví je 
praxe navyklá na improvizaci. 

 

Příležitosti 

• Posílení garancí udržitelného rozvoje systémů 
hromadné technické obsluhy měst a obcí 
užitím disponibilních nástrojů systémového 
řešení včetně tzv.  bezvýkopových technologií 
apod. (účinná eliminace improvizace). 

• Zkoordinované využití disponibilních 
moderních technologií a nástrojů Facility 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Risk 
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Critical  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 

• Využití disponibilních nástrojů Quality  
Management (sjednoceně ve všech síťových 
odvětvích). 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Výstupy SiteFlow 
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