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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.  

. 

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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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 
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vlastně tím i zdůvodňuje její legalitu v případě, že právě slouží k prosazení veřejného zájmu, 

tj. zájmu většiny z hlediska udržitelného rozvoje. 

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. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 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 
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ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení [4]. ČSN 73 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. 

• 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. 
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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 

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. 
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4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Synergický efekt 3 [8] 

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. 
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4.1.  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: 

 

4.2. 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. 

 

4.2.1. Charakteristika dobrého CAFM systém 

Pro základní předpoklad správně fungujícího CAFM systému lze definovat několik obecných 

pravidel, která byl měl naplňovat požadavky na: 

• přehlednost – uživatelsky příjemný, přehledný jasný, jednoduchý; 

• ovladatelnost – podobné prvky ovládání jako v jiných programech; 
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• 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. 

 

 

CAFM jako podpora FM [12]. 

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 
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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. 

 

 

Integrace informačních systémů [13]. 

4.2.2. Provozně-technické informační systémy (PTIS) 

Typickými uživateli PTIS/GIS jsou především správci inženýrských sítí a telekomunikační 

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

Computer Aided Facility Management 

Ekonomické informační systémy 

Provozně – technické informační systémy 
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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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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. níže. 

 

Základní charakteristika PTIS, příklady provozně technických aplikací [8] 
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5. 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. 

 

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 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. 
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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). 
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6. 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. 

 

 



 

20 
 

6.1. 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) je uvedena v 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., oboru stokování včetně ČOV je uvedena v Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů., oboru energetických odvětví je uvedena v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. nabízí SWOT analýzu oboru elektronických komunikací. 

SWOT analýzu v úrovni ucelené technické obsluhy urbanizovaného území uvádí Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. viz přílohy DiP. 

 

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. 
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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). 

 

SWOT analýza Obsluhy urbanizovaného území, viz příloha DiP 
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6.2.  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. 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. 

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 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. 
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Koordinační úkoly, postupy a nástroje řešení technické obsluhy území (zejména ve veřejném 

prostoru a ve veřejném zájmu) [8] 

 

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. 

Koordinace řešení Metody stanovení zatížení Příslušné normativní podklady a předpisy, 
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vzájemných přímých 

funkčních vazeb prvků 

systému území, prvků 

systému technické obsluhy 

území. 

(zatěžovacích stavů a režimů), 

včetně metod simulačních. 

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 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 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. 
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7. 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. 

 

7.1. 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) [27]. 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.. 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. 

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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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, 
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vyplývá z Darcy-Weisbachova vztahu pro vyjádření tlakové ztráty v potrubí [28]. 

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 zabezpečení vzájemné 

srovnatelnosti variantních řešení SZV při jejich technicko-ekonomickém vyhodnocování. 
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8.  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 

8.1 Náhradí zásobování vodou 

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

v požadovaném množství a kvalitě. 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. 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 auto-cisternami nebo 
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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. 

 

 

 

 

 

 

              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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9. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A DODRŽOVÁNÍ 

POŽADAVKŮ  

Hlavním problémem vodovodních sítí je: 

Velmi špatná – vodohospodářská, provozně ekonomická a enegetická účinnost 

 

ČSN ISO 24510 (759000) 

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod  

- Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům 

 

 

ČSN IS24511 (759001), ČSN ISO 24512 (759002) 

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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10. 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.  

 

 

Prostředí SiteFlow s jednotlivými zatěžovacími stavů, zdroj autor 

 

 

 

 

 



 

31 
 

10.1. 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. 

. 

 

 

 

 

 

 

          Řešená modelová lokalita v severovýchodní části Bohumína [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Obr.15 Řešená modelová lokalita ortofotomapa [9] 
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          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 

 

10.2.  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).  
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10.3. Výsledky hydraulického modelu 

Obr

. 17 
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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. 
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11.  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.  

Dále se ukázalo, že zkoumání problematiky obnovy inženýrských sítí je nezbytné krokem 

k lokalizování složitějších problémů.  

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.  

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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12. 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.). 
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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: 

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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