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C.8 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

C.8.1 Charakteristika 

Technická infrastruktura (dále jen „TI“) přispívá k zajištění dobrého fungování, tj. 

obslužnosti urbanizovaného území prostřednictvím relativně početného a pestrého souboru 

dílčích / jednotlivých technických systémů: 

 systém zásobování vodou, obvykle veřejného vodovodu, 

 systém odvodnění, obvykle veřejné kanalizace včetně čistírny odpadních vod (ČOV), 

 systém zásobování elektrickou energií, obvykle prostřednictvím přenosové a distribuční 

elektrizační soustavy státu, 

 systém zásobování energetickým plynem / zemním plynem, obvykle prostřednictvím 

plynovodní sítě, která finálně realizuje funkci plynárenské soustavy státu, 

 systém centralizovaného zásobování teplem a teplou užitkovou vodou, zpravidla 

nechybí ve větších a velkých městech (obvykle nad cca 5 000 obyvatel), 

 systémy produktovodů a ropovodů, neslouží bezprostředně k obsluze urbanizovaného 

území a obyvatel tohoto území, jedná se převážně o tranzitní systémy k přepravě surovin, 

 systém veřejných komunikačních sítí, garantujících služby hovorového a nehovorového 

charakteru, obvykle prostřednictvím operátorů veřejných komunikačních sítí klasických, 

tj. vedení inženýrských sítí, i mobilních, tj. radiotelekomunikačních, či jejich kombinace, 

 dalších speciálních analogických systémů uplatňujících se zejména v obsluze 

průmyslových závodů a areálů různých typů, 

 systém odpadového hospodářství, systém nakládání s odpady, 

 jiných dalších budoucích systémů technické infrastruktury zabezpečujících obsluhu území 

(vývoj je možné považovat dosud za neukončený). 

Ve většině případů pak jde o systémy hromadné obsluhy urbanizovaného území měst a obcí. 

V okamžiku jejich realizace a využívání se urbanizované území a nositelé aktivit v něm 

stávají bezmezně závislí na jejich kontinuální spolehlivé funkci, a to jak z hlediska rozsahu, 

tak i z hlediska kvality poskytovaných služeb. Současně pak jejich dobrá funkce garantuje 

příznivé parametry životního prostředí urbanizovaného území a jeho ochranu, a dále rovněž 

nabízí příznivé podmínky z hlediska hygienické ochrany (samozřejmě též příznivé podmínky 

pro fungování území z ekonomického pohledu). 

Rozhodující a současně nejcitlivější část těchto systémů ucelené technické obsluhy 

urbanizovaného území se odehrává (je lokalizována) v relativně omezeném a konfliktním 

prostředí pozemních komunikací (místních komunikací), tj. ve veřejném prostoru. 

Vzhledem k nárůstu frekvence výskytu konkrétních konfliktních situací ve veřejném prostoru 

stejného či různých typů, často též i velmi kombinovaných typů v praxi (vznikají též jako 

odraz kvalitativně odlišných vývojových podmínek jednotlivých sídel), se jejich důsledky jeví 

v současnosti výrazněji než kdy dříve. Proto nastupuje potřeba důrazněji akceptovat hledisko 

prostorových vztahů (důsledněji uplatnit systémová a současně preventivní opatření) již 

v úrovni územně plánovacích činností a procedur, tj. respektovat existenci značných 

odlišností v tomto ohledu již v zadání (v podmínkách řešení) a následně též zcela logicky 

i značných odlišností v koncepčním a detailním technickém řešení a v preventivní koordinaci 
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řešení TI v intravilánech měst a obcí ve srovnání se zadáními a jeho řešeními, která byla 

dosud uplatňována. Rozsáhlejší a zásadní korektury koncepčního i méně významného rázu 

jsou dnes v úseku TI aktuální a často již i přímo akutní. 

Základní souhrnné zpřehlednění podmínek řešení a koordinace TI nabízí typologie 

urbanizovaného území. 

 Území s uplatněním různého počtu vedení, skladby vedení, různých způsobů ukládání1),2), 

viz Příloha 1, a s různým stupněm jejich heterogenity – strukturální, technické, 

ekonomické; počet základních variant činí cca 11, počet podvariant je obtížné předem 

stanovit. 

 Území s uplatněním různého charakteru zástavby a rozmístění aktivit; počet základních 

variant vychází ze čtyř typů zástavby: zástavba souvislé či nesouvislé uliční fronty, 

bloková zástavba, rozptýlená zástavba; počet podvariant je rovněž značný (může jít dále 

též o jednostrannou či oboustrannou zástavbu nebo zástavbu s různou podlažností apod.); 

charakter zástavby s ohledem na základní podmínky efektivní obsluhy inženýrskými 

sítěmi (dále jen „IS“) lze univerzálně vázat na ukazatel hustoty osídlení. 

 Území s různou dobou a stupněm urbanizace (s různou délkou a kvalitou vývoje); počet 

základních variant činí v podmínkách ČR cca 10, počet podvariant je již málo přehledný. 

 Území s uplatněním různého tvaru, různé velikosti a celistvosti území; počet základních 

variant činí cca 11, počet podvariant je obtížné předem stanovit. 

 Území s uplatněním typově různého systému řešení místních komunikací a s výskytem či 

absencí železnice a železničních vleček, nebo systémů tzv. lehké (městské) kolejové 

dopravy; nejjednodušeji to lze vyjádřit ukazatelem hustoty místních komunikací; počet 

základních variant činí cca 12, počet podvariant je obtížné předem stanovit. 

 Území s různým charakterem (morfologií) terénu a charakterem čistých terénních úprav; 

počet základních variant činí cca 6, viz Tabulka 1, počet podvariant je obtížné předem 

stanovit. 

 Území s různou strukturou (též s jistou koncentrací a náročností na obsluhu 

prostřednictvím TI) a stabilitou výrobních, servisních a dalších aktivit; počet základních 

variant činí cca 15, počet podvariant je obtížné předem stanovit. 

 Území s výrazně odlišnými klimatickými parametry a vlivy (na území ČR se to v podstatě 

neprojevuje; jistý vliv lze pouze zaznamenat při srovnání klimatických rozdílů horských 

a nížinných oblastí; navíc pak ve spojení s výskytem skalního podloží blíže či ve větší 

vzdálenosti od povrchu terénu výrazně ovlivňuje hloubku uložení vedení IS). 

                                                 

 
1)

  ŠRYTR, P. a kol. Městské inženýrství. 1. a 2. díl. Praha: Academia, ČMT, ČKAIT, 1999 a 2001. ISBN 80-

200-0663-X a ISBN 80-200-0440-8. 
2)

  DOS.T 09 Způsoby ukládání inženýrských sítí. Doporučený standard technický. Praha: ČKAIT,1998. 
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Již z tohoto přehledu mj. vyplývá, že každé sídlo a zadání řešení jeho TI, zejména pak 

inženýrských sítí (IS), je vždy opravdu originál. Zvláštní a pestrá kombinace podmínek řešení 

pak přináší extrémní nároky zejména na projektanty a všechny zodpovědné účastníky 

rozhodování. 

Ukazuje se dále, že na podmínky řešení IS / TI (zejména ty, které vyvolávají vážné problémy 

a potřebu preventivní koordinace) je třeba reagovat již v rámci koncepčního rozhodování 

(opakovaně pak při korekturách původního koncepčního řešení), např. v případě IS mj. 

především odpovídajícím výběrem způsobu(ů) ukládání IS1),2)
, tj. adekvátního(ch) způsobu(ů) 

ukládání vzhledem k panujícím i výhledovým podmínkám. V jednotlivých případech je nutné 

a možné rozhodovat na základě důsledného rozboru podmínek řešení, na základě metodiky 

tvorby a vyhodnocení reálných variant řešení s využitím úplné klasifikace způsobů ukládání 

IS1),2), viz Příloha 1, a na základě konkrétních poznatků a zkušeností praxe (nikoliv však praxe 

evidentně zdeformované, jak prokazují v našich podmínkách dva na sobě nezávislé 

informační zdroje, viz Tabulka 2).  

Konkrétní případy méně příznivých podmínek (dále jen „MPP“) s velikou četností svého 

výskytu, vyvolávající problémy technického řešení veřejného prostoru (včetně jeho podzemí), 

se pak týkají zejména: 

 poddolovaných území historických měst a jejich center se starými i přímo historickými 

důlními díly, 

 území historických měst s tzv. antropogenními vrstvami různé mocnosti, tvaru a velmi 

heterogenního složení (odvaly, navážky, suti, staré skládky odpadů apod.), 

 z dnešního pohledu neuspokojivých a problematických způsobů řešení zakládání 

a základových konstrukcí i vlastních konstrukčních řešení většiny historických objektů 

(též starých a starších objektů) či komplexů historických objektů (jde o relativně snadno 

zranitelné objekty), 

 zákeřných a nahodilých projevů provozu na povrchu území promítající se do jeho 

podzemí (např. otřesy a vibrace způsobené dopravními prostředky a mechanizmy) či 

neméně zákeřných projevů z hlubšího podzemí (např. seismické projevy), nebo jde 

o potíže způsobené nestabilními masivy zeminy a horniny (negativní projevy svážných 

území a území rozsáhle plošně poddolovaných), 

 zákeřných, nahodilých i extrémních projevů změn směrů proudění, změn režimů proudění 

podzemní vody (včetně zahrnutí i změn a negativních projevů a účinků její kvality) 

i povrchové vody (zejména při výskytu povodní), 

 zákeřných, nahodilých a často nešetrných projevů prováděných v MPP zemních prací (při 

opravách výpadků, poruch a havárií IS, místních komunikací či dalších objektů), 

 nedostatku veřejného i privátního prostoru (výskyt prostorové nouze) v území 

historických měst a jejich center, 

 v průměru větší relativní hustoty IS v historických částech měst (způsobované mj. delší 

dobou jejich aplikace / instalace v MPP s tím, že téměř vždy v MPP i zůstávají, 

dlouhodobě se hromadí a překáží stará z provozu již vyřazená vedení IS a dále 

způsobované též delší dobou v MPP působící improvizace, heterogenně v MPP 

vyvolávající i vážné prostorové kolize a prostorovou nehospodárnost) atp. 
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Tabulka 1 

Charakteristika přírodních terénních/morfologických podmínek území, hodnocení 

vhodnosti území pro jeho urbanizaci (pro jeho vybavení IS / TI) 

Faktory přírodních 

terénních podmínek 

Varianty přírodních terénních/morfologických podmínek území 

1 2 3 

výhodné podmínky nevýhodné podmínky obzvlášť nevýhodné 

podmínky 

druh půdy (geolog. a 

hydrogeolog. podmínky 

povrchové vrstvy) 

písek, písčitá půda, 

písčitohlinitá půda 

těžké písčitohlinité půdy, 

hlíny 

málo únosné, nestabilní, 

rozbředlé, bažinaté půdy 

únosnost základové 

půdy 

> 0,15 MPa 0,1 až 0,15 MPa < 0,1MPa 

 

a) 

náchylnost k jejich 

vzniku, 

stupeň jejich 

rozvoje 

nerozvinuté nerozvinuté nebo slabě 

rozvinuté 

rozvinuté (zvětšující se a 

stabilizující se) 

sklonitost (strmost) 

svahů 

svahy ploché svahy strmé svahy strmé 

jejich hloubka < 3 m 3 – 10 m > 10 m 

výskyt bažin, rašelinišť 

s mocností vrstvy 

nevyskytují se < 2 m > 2 m 

výskyt zatopení 

(inundace) v území a 

jeho četnost výskytu 

nezatápěné nebo zatápěné 

území ne častěji, než jednou 

za 100 let (zabezpečenost 

1%) 

zatápěné jednou za 100 let až 

jednou za 25 let s max. úrovní 

velké vody ne více, jak 0,6 m 

nad terénem 

zatápěné území jednou za 

25 let a častěji 

s katastrofálními důsledky  

(oběti na životech, škody) 

nestabilita vodních 

toků/výmoly – jejich 

rozsah (šířka) 

nevyskytuje se < 10 m > 10 m 

sesuvy půdy, nestabilita 

svahů 

nevyskytují se jednotlivě se vyskytují častý dílčí nebo souvislý 

výskyt 

krasové jevy (výskyt 

závrtů) 

nevyskytují se dílčí výskyt závrtů častý výskyt krasových 

jevů 

 

b) 

Stupeň vhodnosti 

území 

Sklon povrchu území 

v případě zastavěného území 

obytného pásma 

v případě zastavěného území 

průmyslových závodů 

4 vhodné území 5 až 100 ‰ 3 až 50 ‰ 

5 
nevhodné území 100 až 200 ‰ (v hornatém a členitém území  

až do 300 ‰) 

< 3 ‰ a > 50 ‰ 

6 
obzvláště nevhodné 

území 

>200 ‰ (v hornatém a členitém území > 

300 ‰) 

bez sklonů a > 50 ‰ 

Ad a) výskyt extrémních terénních útvarů a jevů (rokle, strže, výmoly) 

Ad b) varianty reliéfu terénu v území 

Poznámka: Morfologie terénu vymezuje strukturu dílčích povodí a tím i přirozené odtokové poměry území (může 

též vyvolat problémy při rozhodování o koncepci řešení splaškové oddílné kanalizace apod.). 
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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 žádoucí prostorově úsporné řešení je 

bezprostředně ovlivněno způsobem ukládání IS. Zpřehlednění způsobů ukládání IS nabízí 

Příloha 1. 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), je v našich podmínkách 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení – viz Obrázek 1 – a ČSN 73 

7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací 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 (dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, by se tak dal 

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., ve 

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

prostorově úsporného řešení v podobě sdružené trasy IS ...“).  

Obrázek 1 

Zájmová pásma podzemních vedení technického vybavení v přidruženém prostoru z ČSN 

736005 ve vztahu k  regulační / stavební čáře a k dílčím prostorům dopravního / veřejného 

prostoru   

 

Vysvětlivky: 

X - nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost mezi vedeními (ČSN 73 6005).  

Y - nejmenší dovolená vzdálenost silových kabelů od stavebního objektu . 

Z - nejmenší dovolená vzdálenost plynovodu od stavebního objektu.   

1) Prostor pro přípojky.  
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2) Menší krytí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů než 0,8 m je dovoleno jen po projednání s plynárenským 

podnikem.  

3) Nejmenší krytí podle místních podmínek v rozmezí 1,0 m - 1,6 m.  

4) Optimální krytí podle místních podmínek v rozmezí 0,4 m - 1,2 m.  

5) Nejmenší krytí pro kabely v zemi a povrchové kabelovody je 0,4 m, pro hloubkové kabelovody je 0,6 m. 

6) Největší doporučené krytí (kromě zvláštních případů). Stoky jsou umístěny podle stokové soustavy, podle 

 místních podmínek. Při rovnoběžném vedení dešťové a splaškové kanalizace se hlouběji umísťuje zpravidla 

 splašková stoka. 

7) Možná poloha optického kabelu bezvýkopové technologie MCS-Road apod. s jeho uložením do vybroušené 

drážky cca 10 mm široké a 100 mm hluboké. 

u – Nejmenší dovolená vzdálenost okraje drážky pro trasu MCS-Road apod. od čáry regulace 0,5 m; 

ú – dtto od zájmového prostoru silových kabelů 0,3 m či od zájmového prostoru vedení jiného druhu 0,3 m; 

v – dtto od okraje uliční vpusti (jejího půdorysu) 0,3 m. 

Zejména v případě větších a velkých měst (obvykle nad cca 5 000 obyvatel) může být dalším 

upřesňujícím nástrojem prostorové koordinace např. katalog vzorových uličních profilů
3)

 či 

závazná zpřesňující dohoda všech zainteresovaných
4) 

(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 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 IS užitím tzv. bezvýkopových technologií BT (dále jen 

„BT“) – Trenchless Technology
5)

, programovou kompletaci a modernizaci IS. 

Odpovídající včasná obnova životních cyklů investičního majetku (dále jen „IM“) IS / TI, 

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, Příloha 2
5) 

a 3
5)

 včetně užití super kvalitních materiálů 

a zařízení nezastupitelné. Ukazuje se nezbytným i účelným zahrnout do návrhu řešení TI 

v rámci ÚP měst a obcí též koncepci obnovy infrastrukturního majetku TI (v případě IS pak 

koncepci uplatnění BT apod.). 

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 adekvátní 

                                                 

 
3)

  Uložení sítí technického vedení v uličním profilu. Plzeň: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 1997. 
4)

  Dohoda o technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro 

ukládání inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního 

prostředí, 1999. 
5)

  Bezvýkopové technologie při výstavbě a rekonstrukci inženýrských sítí. Stavební informace. Monotematické 

číslo 5/2005. CzSTT. ISSN 1211-2259. 
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kvalitní databáze a špičkové informační technologie, umožňující tvorbu expertních systémů pro 

provoz IS / TI „šitých na míru“). To svým způsobem 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 tak, jak bylo již výše zdůrazňováno. 

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 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. 

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 jeho 

existence (takováto rizika při všem existují). 

C.8.2  Stav a trendy rozvoje IS / TI 

Stav a trendy rozvoje IS / TI jako celku byly již základním způsobem zpřehledněny 

a hodnoceny v kapitole C.8.1. Pro potřeby územně plánovací činnosti je pak třeba takové 

zpřehlednění a hodnocení provést zcela konkrétně pro území, určené k řešení. Tento krok je 

silně závislý na stavu databází o IS / TI a je snáze proveditelný, jsou-li již k dispozici 

moderně koncipované a průběžně aktualizované databáze IS / TI. V opačném případě je tento 

krok neschůdný. Údaje z existujících podkladů a informačních zdrojů je nezbytné doplnit 

o další zjištění a výsledky základního terénního a dalších cílených průzkumů a o výsledky 

kontroly zejména v těch případech, kdy existují rozpory v prvotních podkladech či jsou 

pochybnosti o správnosti údajů promítajících se do dalších kroků územně plánovací činnosti. 

Pro zjištění parametrů stávající a výhledové potřeby technické obsluhy zájmového území lze 

použít např. též cíleného demografického průzkumu. V našich podmínkách, v podmínkách 

ČR, je pak celkově situace rozsahu a kvality informačních zdrojů IS /  TI značně heterogenní 

a neodpovídá dnešním potřebám, jakkoliv již např. existují a jsou v jistém rozsahu 

doplňovány, aktualizovány a relativně na slušné úrovni zpracovány technické mapy. 

Problémem však je často jejich dostupnost pro zpracovatele ÚPD v úseku TI (jako příklad lze 

uvést systém MAWIS). Následně pak je všeobecně známá jejich problematická přesnost 

a úplnost.  
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V mnoha případech konkrétních řešených zájmových území se lze dále setkat se stavem 

a projevy, které dále komplikují územně plánovací činnost v úseku IS / TI jako celku 

(příklady); jedná se o: 

 nízký přirozený technický potenciál území (výskyt nepříznivé morfologie terénu, 

nepříznivých geologických a hydrogeologických podmínek povrchové vrstvy, absence 

vodního toku, …), 

 příliš rozptýlenou a nekompaktní zástavbu, 

 výskyt relativně vysokého stupně narušení celistvosti území z hlediska jeho technické 

obsluhy a její koordinace, 

 výskyt důsledků vážných pochybení koncepčního rozhodování v úseku IS / TI 

z předcházejících období, 

 výskyt důsledků improvizace či i nekvalifikovaného uplatnění provizorních řešení 

a nekompetentního rozhodování, 

 výskyt zanedbání základní údržby některých subsystémů a prvků IS / TI i ve větším 

rozsahu (či výskyt příkladů jejich přímého poškozování a ničení), 

 nověji pak jde o nelogický výskyt případů neochoty některých majitelů nemovitostí 

využívat služeb IS / TI (např. neochota ke zřízení kanalizační, vodovodní či plynovodní 

přípojky v situaci existence veřejné kanalizace, veřejného vodovodu a plošné plynofikace 

území) atp. 

Výrazným trendem pak je posilování spolehlivosti IS / TI jako celku i jejich jednotlivých 

částí. To je žádoucí více zohledňovat již v rámci územně plánovacích procesů. 

V případě inženýrských sítí pak lze považovat za základní opatření k posílení jejich spolehlivé 

funkce: 

 identifikaci a odstranění slabých míst (soutěsek, vyvolávajících neúměrná rizika, např. 

výskyt nadřazených vodovodních řadů lokalizovaných v rychlostních či sběrných 

komunikacích, nekoncepční postup obnovy IM TI atd.), 

 uplatnění paralelní vazby dělením výkonu v určitém úseku systému hromadné technické 

obsluhy do většího počtu prvků (v paralelním vzájemném uspořádání), 

 aplikace úměrné (následně též i reálně využívané) rezervy kapacity v odpovídajících 

místech subsystémů TI, 

 uplatnění odpovídajícího stupně zokruhování u rozvodných sítí, 

 uplatnění kvalitnějších (spolehlivějších) způsobů ukládání IS,  

 uplatnění kvalitních (superkvalitních) materiálů a zařízení IS, jejich kvalitní 

zpracování/montáž včetně kvalitní kontroly provedení / odzkoušení, 

 uplatnění opatření k prodloužení ekonomické životnosti IM IS, 
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 vyloučení či utlumení potenciálních škodlivých vlivů na inženýrské sítě a jejich ochranné 

konstrukce (např. vibrace, extrémní změny režimů podzemních vod, extrémní přetěžování 

či nestacionarita zatížení apod.), 

 uplatnění kvalitních postupů včasné identifikace závad, poškození a příčin výpadků 

a jejich odstraňování včetně uplatnění kvalitních prostředků pro zabezpečování náhradní 

či havarijní/nouzové služby, 

 uplatnění většího počtu zdrojů zásobování (v případě IS – zásobovacích systémů) včetně 

uplatnění i místních zdrojů (garantují v jistém rozsahu autonomii obsluhovaného území), 

 uplatnění programu opatření k zajištění provozní rovnováhy a stability IS / TI a k zajištění 

obnovy jejich ekonomické životnosti a modernizace (regulováno prostřednictvím facility 

management) atd. 

Návrh technického řešení musí být vždy dostatečně kontrolován a případně korigován 

zejména z ekonomického a ekologického hlediska. Pro celkové zpřehlednění ekonomické 

náročnosti jednotlivých úseků TI je proto tato náročnost nabízena v následující tabulce.  

Tabulka 2 

Relativní ekonomická náročnost způsobů ukládání vedení inženýrských sítí IS (%), 

vzájemné srovnání s aktualizací k roku 2010 

Varianty 

ekonomického 

hodnocení 

Způsob uložení 

Ve společné trase  Ve sdružené trase typu 

Klasicky do země 

Klasický 

podpovrchový 

kolektor 

Technická chodba 

Univerzální 

multikanál 

(BIRCO, SITEL,..) 

A 
N 100 (1.) 285(4.) 201 (3.) 120 (2.) 

K [150] 100 (2.) 194 (4.) 139 (3.)   80 (1.) 

B 
N 100 (1.) 130 (4.) 128 (3.) 105 (2.) 

K [150] 100 (4.)   95 (3.)    93 (2.)   71 (1.) 

C 
N 100 (1.) 130(4.) 126 (3.) 106 (2.) 

K [150] 100 (4.)   95 (3.)   92 (2.)   71 (1.) 

D 
N 100 (1.) 128 (4.) 126 (3.) 105 (2.) 

K [150] 100 (4.)   93 (3.)   92 (2.)   70 (1.) 

Zdroj: Diplomová práce Ing. Součkové, FSv-ČVUT v Praze, KZI, 2001.   

Varianty ekonomického hodnocení (v závorkách je uváděno výsledné pořadí ekonomické výhodnosti, když 

technická výhodnost je jednoznačná a opakovaně prokazována): 

A – uvažovány výhradně pořizovací náklady                 

B – uvažovány též provozní náklady za období 30 let  

C – uvažovány též provozní náklady za období 60 let 

D – dtto co ad C + uvažovány náklady na úplnou obnovu  

K – s "kompenzací" (za každou technickou nevýhodu + 5 %, za nutnost použití dražších materiálů + 5 %); 

technické nevýhody představují ekonomickou zátěž 

N – bez "kompenzace" 

Technické nevýhody sdružených tras inženýrských sítí (ve srovnání se společnými trasami nabízejí vesměs 

výrazně příznivější podmínky pro ukládání IS, přesto mají i jisté „nevýhody“) : 

 Nelze počítat s příznivým účinkem zemního tlaku u některých potrubních IS; obecně to zvyšuje nároky 

na fixování polohy vedení uvnitř ochranné konstrukce příslušného typu sdružené trasy. 
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 Je nezbytné zajistit systém MaR a dispečerského řízení provozu. 

Technické nevýhody společných tras inženýrských sítí: 

 Jde o prostorově neúsporné řešení vyvolávající nepořádek v podzemí veřejného prostoru. 

 Potenciální možnost vzájemného i velmi zákeřného poškozování jednotlivých druhů IS (vedení 

a objektů) či zařízení ve veřejném prostoru je reálná a potvrzena praxí. 

 Není možná odpovídající přímá provozní kontrola a údržba IS. 

 Nejsou možné pružné žádoucí změny IS. 

 Dochází často k poškozování majitelů sousedících nemovitostí, ke znehodnocování privátních 

pozemků. 

 Obnova životnosti vedení a objektů IS je výrazně znesnadněna. 

Pozn: Tvrzení praktiků-improvizátorů, různých manažerů či úředníků, že řešení s uplatněním sdružených tras IS 

je příliš nákladné, není a nikdy jimi nebylo dostatečně hodnověrně prokazováno/prokázáno a jeví se proto jako 

kontraproduktivní. Přitom již v r. 1983 Ing. V. Waumund, CSc., zcela nezávisle, ve své disertační práci (FSv-

ČVUT v Praze, Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví) prokázal jednoznačnou konkurenceschopnost kolektorů 

a technických chodeb z ekonomického hlediska. Stejně tak lze učinit důležitý odkaz na výsledky úsilí pracoviště 

prof. D. Steina z TU Bochum a pracoviště společnosti Stein&Pertners (rovněž se sídlem v Bochumi, 

www.stein.de). 

 

Tabulka 3 

Investiční náročnost technické obsluhy urbanizovaného území (za předpokladu nikoliv 

extrémních podmínek jejího řešení) 

Úseky / druhy technické obsluhy urbanizovaného území 

Sídla (města, obce) do 

Počet obyvatel sídla v tisících 

20 50 100 250 500 

Podíl investičních nákladů cca (%) 

Dopravní obsluha (dopravní stavby) 18 21 23 25 28 

Zásobování vodou (veřejný vodovod) 12 11 10 9 8 

Odvodňování území (veřejná kanalizace včetně ČOV) 18 16 15 15 14 

Plošná teplofikace (centrální výroba a rozvod tepla a TV) 19 17 16 10 8 

Plošná plynofikace (rozvod zemního plynu) 7 7 6 6 6 

Elektrifikace území (rozvod elektrické energie) 4 4 4 4 4 

Telekomunikační obsluha území 12 11 10 10 10 

Ostatní zařízení technické obsluhy a úprava terénu 10 13 16 21 22 

Celkem 100 100 100 100 100 

Poznámka: V případě, že některý úsek technické obsluhy urbanizovaného území absentuje nebo je výstupem 

nikoliv v celém rozsahu území, lze předpokládat jeho nulový podíl či jistý úměrný podíl k plošnému zastoupení ve 

vztahu k plošnému rozsahu sídla. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stein.de/
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Obrázek 2 

Relativní výše nákladů na obnovu potrubních inženýrských sítí v závislosti na hloubce 
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C.8.2.1  Stav a trendy rozvoje zásobování vodou 

Stav v úseku zásobování vodou je na území ČR relativně uspokojivý, zejména celkovým 

stupněm připojení obyvatel a dalších uživatelů na veřejné vodovody. Přesto stále ještě existuje 

značný počet sídel, kde veřejný vodovod chybí či má úroveň nedosahující úrovně standardní. 

Vlastní technický stav veřejných vodovodů pak vyvolává spíše obavy z dalšího jejich fungování 

a rozvoje. Technický stav veřejných vodovodů je dnes značně různorodý s tím, že ve velikém 

rozsahu se jedná o IM vyžadující alespoň prostou obnovu. S narůstající cenou vody (vodného), 

ale i z jiných příčin, dochází k odlehčení veřejných vodovodů, ke snižování poptávky po 

dodávce vody. Faktické hodnoty specifické potřeby vody se dnes pohybují okolo 120 až 150 

l/osobu/den (ve větších městech, nad cca 5 000 obyvatel) a 90 l/osobu/den i méně (v menších 

obcích, pod cca 2 000 obyvatel). Snižující se hodnoty spotřeby vody vyvolávají při daném 

technickém stavu rozvodných sítí další nepříznivé zvýšení podílu ztrát vody a další jiné potíže 

(např. zvětšování doby zdržení vody v potrubním systému za vzniku hygienických závad). 

Existují rizika zhoršování jakosti nabízené pitné a užitkové vody z důvodů zatím nedostatečné 

ochrany vodních zdrojů, z důvodů zhoršující se jakosti surové vody, z důvodů nedobrého stavu 
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rozvodných sítí i z jiných příčin. Současná situace pak vyvolává přirozenou reakci využívat 

paralelně i svých vlastních domovních studní jako zdrojů vody užitkové. 

To má nepříjemné ekonomické důsledky pro provozovatele veřejného vodovodu s tím, že 

často, v závislosti na nedobré technické úrovni i stávající veřejné kanalizace, jde současně 

i o zvýšení rizika těžko kontrolovatelného znečišťování podzemních vod a tím i vody ve 

veřejných a domovních studních. Z technického hlediska dnes nečiní potíže rozšiřování 

rozvodných vodovodních sítí (především do rozvojových lokalit) či zavádění veřejných 

vodovodů v sídlech formou jejich napojení na stávající odlehčené (např. skupinové i místní) 

vodovody. Stávající domovní studny si pak zachovávají a tak si ponechávají charakter zdroje 

vody užitkové a zdroje vody pro náhradní či nouzové zásobování. Specifický, relativně 

samostatný problém pak představuje výskyt zemědělských závlahových soustav a tzv. 

průmyslových vodovodů (jejich stav i další vývoj je dnes obvykle obtížné uspokojivě 

charakterizovat; např. v případě závlahových soustav musí zůstat zachována alespoň jejich 

funkce i po zásahu typu „expanze rozvojových lokalit do jejich teritoria“) . 

C.8.2.2  Stav a trendy rozvoje odvodnění území  

Stav i v tomto úseku je na území ČR rovněž relativně uspokojivý především stupněm 

připojení obyvatel a dalších uživatelů na sítě veřejné kanalizace. I dnes však existují obce, kde 

veřejná kanalizace chybí, či není zkompletována, či se jedná (v případě území venkovského 

typu) o existenci dešťové oddílné kanalizace s nestandardní technickou úrovní řešení, 

zneužívané ve smyslu nekorektního napojení přelivů septiků i přímého převodu splašků.  

Technický stav sítí veřejné kanalizace však je celkově málo uspokojivý a vykazuje mnoho 

závažných problémů (výskyt velikého množství balastních vod vznikajících infiltrací při 

netěsnostech kanalizace či výskyt znehodnocování podzemních vod exfiltrací odpadních vod, 

výskyt rizika kavernózních jevů v blízkosti kanalizace s nepříznivými dopady na ostatní 

inženýrské sítě a místní komunikace; absence odpovídající ČOV). 

Ve městech ČR byl zakládán, jako i jinde v Evropě, jednotný systém kanalizace, který již 

koncepčně neodpovídá dnešním a výhledovým podmínkám a požadavkům. V takových 

případech, s ohledem na stav této kanalizace, usilujeme obvykle o příslušné úpravy stokové 

sítě (doplnění o splaškovou oddílnou kanalizaci, o zachycování dešťových vod ze střešních 

svodů jednotlivých nemovitostí s následnou jejich akumulací a vsakováním, uplatnění 

různých forem územní technické retence apod.) či uplatnění vírových separátorů odpadních 

vod (na extrémní odlehčované průtoky v době přívalových srážek), namísto klasických 

odlehčovacích komor. Takto upravená jednotná kanalizace je označována za tzv. 

modifikovanou. Dosti často bývá nezbytné rekonstruovat ČOV (tj. ji rozšířit, intenzifikovat, 

modernizovat) či i postavit zcela novou. Vyskytují se však i případy, kdy byly postaveny 

ČOV, jejichž kapacita bude dlouhodobě málo využívána. V mnoha obcích pak byla dříve 

upřednostňována výstavba dešťové oddílné kanalizace a oddalována výstavba oddílné 

splaškové kanalizace. To následně podněcovalo známé nekorektní úpravy.  

Tento nedobrý stav je napravován urychlenou dostavbou oddílné splaškové kanalizace včetně 

ČOV, či je doporučována náprava (u malých sídel s rozptýlenou zástavbou) dostat alespoň 

pod kontrolu neúnosný provozní režim žump a septiků. Dosti často je zvažována varianta, zda 

není nejvhodnější řešení se společnou ČOV pro několik obcí či převod splaškových 



   Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno  
Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz  

Principy a pravidla územního plánování 
Kapitola C – Funkční složky 

C.8 Technická infrastruktura 

 

C.8 - 14 

odpadních vod na městské ČOV z obcí v jejich okolí. Jde o variantu řešení, která častěji 

figuruje vedle několika dalších. Rozhodování pak spočívá v poctivě a odpovědně provedeném 

vyhodnocení všech těchto variant, zejména z dlouhodobého hlediska. 

Současně je třeba dbát na kontrolu stavu dalších odvodňovacích prvků řešeného území (např. 

záchytných příkopů, odvodňovacích melioračních kanálů apod.) a v rámci zpracování 

ÚPD či ÚPP vyvolat řešení zjištěných závad či jiných závažných problémů. Zcela nezbytné je 

vždy provést kontrolu stavu sítě přirozených i umělých vodních toků (kontrolu funkce 

recipientů) a navrhnout též potřebná opatření. 

Specifickým, ale často se vyskytujícím problémem bývá nátok tzv. cizích (srážkových) 

odpadních vod z nezastavěného do zastavěného území (obvykle též v souvislosti s ne zcela 

příhodně navrženými a realizovanými trasami silničních a jiných pozemních komunikací před 

jejich vstupem do zastavěného území). 

Dalším problémem bývá občas i trvalý výskyt ustálené hladiny podzemní vody blízko pod 

povrchem terénu v zastavěném území měst a obcí (v jejich částech), kdy v případě terénních 

zlomů dochází k vývěrům, které mohou např. způsobovat obtíže na místních komunikacích 

zejména v zimním období apod. 

Za nesporně progresivní trend pak lze považovat to, že se v praxi ČR začínají stále více 

prosazovat systémy tlakové a podtlakové oddílné splaškové kanalizace či systémy 

kombinované, např. klasická gravitační kanalizace s přečerpávacími šachtami. K dispozici je 

též pneumatický systém dopravy splaškových odpadních vod na větší vzdálenosti (např. při 

převodu odpadních vod z několika obcí na společnou ČOV). Naopak existující systém 

maloprofilové kanalizace (small diameter sewerage / gravity small bore sewerage / settled 

sewerage) zatím u nás nenachází praktickou aplikaci, přestože jsou pro ni mnohde příhodné 

podmínky. 

Za jistý trend lze také považovat dnes již skoro hromadné uplatňování malých (a domovních) 

čistíren odpadních vod. Nabídka trhu je v tomto případě nejspíš trvale v převisu nad 

poptávkou. Takové řešení lze zřejmě preferovat v situacích odlehlé zástavby, dále zástavby 

v rozsahu malých lokalit s řídkou/rozptýlenou zástavbou (jako řešení relativně operativní) 

a v situacích, kdy není pravděpodobné a ekonomicky reálné uplatnění řešení formou veřejné 

kanalizace včetně centrální ČOV. 

Je obvykle nezbytné zkoumat fungování odvodnění řešeného území před a po jeho urbanizaci 

(v jeho průběhu, event. i zpětně, historicky) v souvislosti s obvykle uplatňovaným 

požadavkem „nenarušení / neovlivnění ve větším rozsahu odtokových režimů v území“. Tím 

se samozřejmě nemůže chápat každé ovlivnění a jakákoliv změna, protože by se takový 

požadavek stal vlastně nesplnitelným. Nemohlo by dojít k žádné urbanizaci (k realizaci aktivit 

vymezených urbanistickou koncepcí a koncepcí technické obsluhy tohoto území). Je to 

nezbytné chápat tak, že v místních i širších územních vztazích by neměly či nesmí být 

vyvolány a neměly by či nesmí nastat problémy, tj. výsledný účinek odvodnění území, 

realizovaný technickými a dalšími opatřeními, by se neměl či nesmí výrazně odlišovat od 

toho původního. Takové zadání je pak reálnější (technicky i ekonomicky zvládnutelné) a jsou 

kontrolovatelné výsledky aktuálně i zpětně včetně splnění realistických ekologických 

podmínek a požadavků. 
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V případě veřejných kanalizací a vodovodů je pak nezbytné počítat s tím, že zejména ve 

velikých městech mohou být technické postupy řešení tak, jak jsou charakterizovány platnými 

technickými (zejména normativními) a jinými obecně platnými podklady, dále podrobně 

zpřesňovány „místně platnými podklady“, např. konkrétně v hl. m. Praze Pražskými 

městskými standardy. 

Speciální dokumentace, označovaná jako PRVK ÚK, je pak Plán rozvoje vodovodů 

a kanalizací příslušných krajů, když při dřívějším okresním uspořádání státní správy se 

jednalo o PRVK ÚC – Program rozvoje vodovodů a kanalizací příslušného okresu (velkého 

územního celku). 

Specifický a relativně samostatný problém je představován zásahem do systémů plošné 

zemědělské drenáže při vymezování zastavitelných ploch za původní hranicí sídla. 

Vodohospodářské dílo musí zůstat funkční i po tomto zásahu (nutnost kontroly, návrhu 

a realizace příslušných opatření je evidentní). 

C.8.2.3  Stav a trendy rozvoje zásobování elektrickou energií (elektrifikace území) 

Ukazuje se, že zásobování energiemi (bez ohledu na to, zda z neobnovitelných či 

obnovitelných zdrojů energie) je oblast, která je velmi citlivá na časté změny v podmínkách 

řešení (možná nejcitlivější ze všech prvků IS / TI). Energetickou koncepci řešeného 

zájmového území (jeho energetickou bezpečnost) je tedy v prvé řadě potřeba podpořit 

odpovídající prognózou vývoje těchto podmínek, včetně kvalitní prognózy potřeb 

jednotlivých druhů energií. V území, kde jsou již energetické systémy založeny, je v prvé řadě 

třeba, vzhledem k jejich stavu a k prognózovaným podmínkám, rozhodnout o jejich 

možnostech uplatnění i v příštím období, provést nezbytné korektury a celkovou koordinaci. 

Pro další uplatnění elektrifikace, či plynofikace nebo i teplofikace území jednoznačně hovoří 

zájem ochránit čistotu ovzduší (v místě užití energie / energií) a dále též technické 

a ekonomické předpoklady a samozřejmě i zjištěný a event. usměrněný zájem majitelů 

nemovitostí o takovéto služby. Předběžně je třeba rozhodnout o zatěžovacích podílech 

jednotlivých energetických systémů k pokrytí potřeby energií ve výhledovém období v rámci 

územních energetických generelů (územní energetické koncepce měst), vycházejících ze 

státní energetické politiky, z Politiky územního rozvoje ČR 2008. Její významnou součástí je 

i program úspor energií a program využití obnovitelných zdrojů energie. 

V případě elektrorozvodných sítí měst a obcí je třeba prověřit stav a kapacitní možnosti 

primární sítě VN 22 kV, stávajících distribučních trafostanic, stav a kapacitní možnosti 

rozvodné sítě NN a s ohledem na předpokládané výhledové podíly energetické zátěže území 

navrhnout odpovídající změny a opatření (nejlépe ve variantách s jejich následným 

vyhodnocením). Podrobně je třeba ověřit (v rámci širších vztahů) stav, kapacitní parametry 

a možnosti nadřazených prvků rozvodné soustavy, primárních vedení 22 kV a napájecích uzlů 

(rozvoden a trafostanic 110/22 kV), a opět adekvátně reagovat návrhem příslušných úprav 

a opatření. 
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Tabulka 4 

Struktura potřeby energií a její pokrytí (reálné varianty) 

Potřeba energie pro: 

Krytí potřeby prostřednictvím zdroje (kW) 

elektrické 

energie 

zemního 

plynu 
SCZT-TV tuhých paliv 

ostatních 

zdrojů 

Vytápění      

Větrání      

TUV      

Ostatní nároky      

Vybavenost      

Veřejné osvětlení      

Prům., zeměděl., ostatní aktivity      

Celkem (kW)      

Relativně obtížně se rozhodují v rámci územně plánovací činnosti podíly uplatnění 

obnovitelných zdrojů energie. To je dnes především závislé na místních podmínkách a na 

podpoře státu a EU. Konkrétní projekty pak musí být prokazatelně technicky a ekonomicky 

(provozně ekonomicky) reálné a nesmí způsobovat jiné vážné komplikace (např. ve smyslu 

negativních projevů vůči životnímu a přírodnímu prostředí). Zcela analogická situace panuje i 

v úseku ucelených programů úspor energií. V obou těchto případech obvykle poměrně 

účinným způsobem pomáhají různé programy (např. Zelená úsporám) a odborné společnosti 

(neziskové i privátní) včetně České energetické agentury (ČEA). Po vstupu ČR do EU vznikla 

možnost a současně i povinnost spolupracovat v oblasti programů energetické efektivnosti 

(EE), obnovitelných zdrojů energie (OZE) a druhotných zdrojů včetně souvisejících 

technologií s Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) s cílem naplnit úkoly Energetické 

charty (prosadit trendy z ní vyplývající). 

Lze současně též očekávat, že si propojené elektrizační soustavy států EU udrží či ještě posílí 

své postavení v oblasti elektroenergetiky a je tedy nutné se postarat v rámci územně plánovací 

činnosti o kvalitní koncepci dalšího rozvoje elektrifikace konkrétních zájmových území 

(v proporcích a koordinovaně na ostatní energetická odvětví a úseky). 

Za rozvojové trendy pak lze považovat: 

 Zkvalitnění / úměrné posilování elektrizační soustavy ČR (včetně řízení jejího provozu 

a důslednějšího soustředění tras VVN a VN do koridorů IS),  

 zkvalitňování prvků přenosové soustavy (ta zatím vykazuje jisté výkonové rezervy), 

 modernizaci a zkvalitňování prvků rozvodné a distribuční soustavy (včetně např. náhrady 

venkovních vedení VVN 110 kV a VN 22 kV podzemními kabelovými trasami; tam, kde 

se venkovní vedení stává problematickým z hlediska dalšího rozvoje měst), 

 modernizaci a zkvalitňování distribuční části včetně distribučních trafostanic (náhrada 

venkovních vedení NN podzemními kabelovými trasami, využití modernějších 

distribučních trafostanic včetně jejich vybavení jako stanic spínacích a vypínacích s jejich 

dálkovým ovládáním), jejich vybavení propojovacími kabelovými vedeními 22 kV 

zajišťujícími odpovídající podmínky jejich kvalitnější provozní spolupráce, 
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 užití a provozování moderních elektrospotřebičů ve všech sférách jejich možné aplikace 

včetně sítě veřejného osvětlení (VO) atp. 

C.8.2.4  Stav a trendy rozvoje zásobování zemním plynem (plošné plynofikace území) 

V případě plošné plynofikace území je třeba analogicky ověřit technické a technicko 

ekonomické podmínky jejího rozvoje (od nadřazených prvků až po distribuční sítě včetně 

stavu přípojkových vedení). Absentuje-li plošná plynofikace, pak je její uplatnění závislé na 

splnění základních technických předpokladů (existence kapacitních rezerv nadřazených prvků 

či kapacitních rezerv STL rozvodné sítě sídel v jejich blízkém okolí, jejichž program 

plynofikace zahrnoval i rozvoj této STL sítě do sídel v jejich blízkém okolí) a dále na splnění 

zpřísňujících se ekonomických podmínek. V situaci, kdy je plošná plynofikace nereálná, je 

možné prověřit a ev. podpořit uplatnění systémů s lokálními zásobníky zkapalněného propanu 

či propan-butanu. Relativně samostatnou při rozhodování bývá otázka uplatnění bioplynových 

stanic (dle příslušných rozvojových projektů opírajících se o podporu rozvoje obnovitelných 

zdrojů energie). Analogicky relativně samostatnou energetickou problematikou s překryvem 

do resortu dopravy je problematika výroby, přepravy, skladování a distribuce PHM. Zatím pro 

účely územně plánovací činnosti není uceleně metodicky zpracována (absentuje odpovídající 

podklad, který by mohl a měl nabídnout resort dopravy; převládá řízení prostřednictvím 

tržních nástrojů). 

Celkový stav plynárenské soustavy ČR a plynárenství v ČR se zdá být zatím uspokojivý s tím, 

že klíčovým problémem se jeví (jako i v případě ostatních síťových odvětví) obnova 

ekonomické životnosti jejího IM a jeho modernizace ve všech svých částech. Plynárenská 

soustava ČR má prakticky srovnatelné parametry s analogickými ve vyspělé části světa, tj. 

zejména s ostatními v rámci EU i Evropy. Došlo k realizaci důležitého programu 

diverzifikace zdrojů zemního plynu a plynárenská soustava ČR je relativně dobře provozně 

zajištěna i prostřednictvím odpovídající kapacity podzemních zásobníků zemního plynu 

(včetně programu jejího zvětšování). 

Za přiměřené podmínky rozvoje či rozvojové trendy lze považovat: 

 kapacitní rezervy v nadřazených VTL částech plynárenské soustavy, umožňující další 

rozvoj plošné plynofikace a posílení energetické bezpečnosti (např. realizací strategického 

VTL plynovodu Gazela), 

 rozšiřující se uplatnění progresivních bezvýkopových technologií pro obnovu 

plynovodních řadů a sítí, 

 důsledný přechod na systém STL distribučních sítí (stávající NTL distribuční sítě budou 

dle potřeby transformovány na středotlaké i v rámci obnovy jejich ekonomické 

životnosti), 

 zkvalitnění řízení provozu plynárenské soustavy ČR a jejich rozhodujících částí včetně 

důslednějšího soustředění tras VTL plynovodů do koridorů IS), 

 prosazování moderních plynových spotřebičů ve všech sférách jejich užití včetně 

posilování jejich bezpečného provozu, 
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 další uplatnění kogeneračních jednotek mj. též v rámci rozvoje a uplatnění stanic výroby 

bioplynu atp. 

C.8.2.5  Stav a trendy rozvoje systémů centralizovaného zásobování teplem a teplou 

užitkovou vodou (SCZT-TV) 

Celkový stav stávajících systémů SCZT-TV v ČR a teplárenství, jako oboru stojícího 

v pozadí, se zdá být zatím spíše uspokojivý, stabilizovaný. Klíčovým úkolem, jako v případě 

ostatních síťových odvětví, se jeví obnova jejich IM a jejich další modernizace. 

V případě systémů centralizovaného zásobování teplem a teplou, tj. užitkovou vodou (SCZT-

TV) je třeba obdobně prověřit stav a kapacitní možnosti jejich stávající rozvodné sítě 

(primární i sekundární), zdrojů tepla a předávacích stanic s ohledem na předpokládaný 

výhledový podíl pokrytí energetické zátěže území a navrhnout odpovídající změny a opatření 

(nejlépe ve variantách a jejich vyhodnocení). 

V konkurenčním prostředí dalších dvou silných energetických síťových odvětví (odvětví 

zásobování elektrickou energií a zemním plynem) je schopno teplárenství obhájit své pozice 

zejména tam, kde využívá dobrých podmínek pro svou existenci a je schopno těžit i ze svých 

jistých výhod (např. příznivějších ekologických parametrů ve srovnání s plynárenstvím; 

prosazuje se tam, kde např. nevychází příznivě emisní hodnoty znečištění ovzduší v případě 

parametru NOx). V případě velkých tepelných zdrojů SCZT-TV je dnes technicky 

a technologicky schůdné vyhovět emisním limitům znečištění ovzduší i při spalování méně 

hodnotných paliv. Efektivním řešením se též ukazuje využití kogeneračních jednotek u zdrojů 

tepla SCZT-TV (garance autonomní výroby elektrické energie při výrobě tepla). 

Za přiměřené podmínky rozvoje či rozvojové trendy lze považovat: 

 uplatnění dále zdokonalovaných systémů předizolovaných potrubí pro vedení tepelných 

sítí umožňující tzv. bezkanálové ukládání
6)

, 

                                                 

 
6)

  ČSN EN 13941 Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro 

vedení vodních tepelných sítí 

 ČSN EN 253 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálová 

vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky polymethanové tepelné izolace 

a vnějšího opláštění polyethylenu. 

 ČSN EN 448 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálová 

vedení vodních tepelných sítí – Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné 

izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu. 

 ČSN EN 488 Vedení vodních trubních sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce předvolovaných potrubí – 

Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm 

z polyethylenu.  

 ČSN EN 489 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálová 

vedení vodních tepelných sítí – Spojky pro ocelové teplonosné trubky, s polyurethanovou tepelnou izolací 

a vnějšího pláště z polyethylenu. 

 ČSN EN 14419 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové 

vedení vodních tepelných sítí – Systémy kontroly provozu. 

 TPG 70201 (64 3041) Plynovody a přípojky z polyethylenu. 
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 uplatnění technicky dokonalejších předávacích stanic (dokonce již i na úrovni bytových 

předávacích stanic; dílčí vnitřní decentralizací prostřednictvím zvětšení počtu předávacích 

stanic a event. i zdrojů tepla), 

 výrazné zkvalitnění provozně technické a provozně ekonomické kontroly SCZT-TV jako 

celku i jeho jednotlivých částí, 

 další uplatnění tepelných zdrojů typu spalovny odpadů a biomasy, včetně využití takových 

objektů s kogeneračními jednotkami, 

 prosazování horkovodních či teplovodních soustav (na rozdíl od parních; ty je třeba 

transformovat na teplovodní či horkovodní) atd. 

C.8.2.6  Stav a trendy rozvoje elektronických komunikací 

Na úrovni dnešního stupně urbanizace území je kvalita a rozsah služeb elektronické 

komunikační obsluhy to, co rozhoduje o provozuschopnosti urbanizovaného území a o jeho 

prosperitě jako celku. Současný stav lze v ČR hodnotit za ne zcela uspokojivý a plošně 

značně heterogenní ve srovnání s vyspělými státy. Přestože došlo k silnému zainvestování do 

této sféry (veliký podíl tras vedení místních komunikačních sítí má již podobu podzemní 

kabelové trasy, došlo k radikální modernizaci komunikačních ústředen a podústředen 

v souvislosti s digitalizací přenosu informací, paralelně nastal i bouřlivý rozvoj a prosazení 

radiokomunikačních systémů provozně kompatibilních s klasickými), přesto nelze hodnotit 

situaci z dlouhodobého hlediska jako zcela uspokojivou (např. též z důvodů relativně nízkého 

zastoupení optických kabelů v přenosových cestách ve srovnání s vyspělými státy). 

V případě komunikačních zařízení jde současně o zařízení značně zranitelná, což je relativně 

znevýhodňuje oproti ostatním zařízením technické obsluhy území. Řešením pravděpodobně 

není ani hrozba přísnějších postihů za případná poškození, zejména proto, že samotný resort 

(majitelé a provozovatelé komunikačních zařízení) např. neposkytuje a negarantuje kvalitní, 

tj. přesné informace o jejich poloze a negarantuje zatím (moderní, aktualizovanou) databázi 

všech těchto zařízení. Živelná (často i nekorektní) instalace komunikačních vedení zejména 

v dřívějším období pak přináší problémy všem zainteresovaným. Ukazuje se rovněž, že 

některé stávající trasy dálkových telekomunikačních kabelů jsou značně konfliktní. Jdou 

exponovanými místy se značnou hustotou inženýrských sítí s jejich častými opravami a tudíž 

i zvýšeným rizikem mechanického poškození těchto dálkových komunikačních kabelů. 

V případě telekomunikačních staveb postačuje jen územní rozhodnutí (to se ukazuje spíše 

jako problematické). 

Paralelní intenzivní rozvoj a prosazování radiotelekomunikačních systémů představuje sice 

alternativu pro uživatele komunikačních služeb, nikoliv však výlučně (např. lze připomenout 

problém rozsahu a kvality pokrytí zájmového území operátorů mobilních sítí, související mj. 

i s relativně nízkou koordinací při rozhodování o umístění základnových stanic apod.). 

Za přiměřené podmínky rozvoje či rozvojové trendy lze považovat: 

 okolnost, že na rozdíl od služeb ostatních síťových odvětví, lze relativně snáze v případě 

komunikačních služeb (technicky a zřejmě i ekonomicky) zvládnout situaci při 
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prosazování liberalizace trhu těchto služeb (koordinační procesy technického rázu se však 

při správě území stávají náročnější), 

 neochabující úsilí o modernizaci komunikačních systémů a zařízení s cílem zvětšování 

rozsahu a kvality poskytovaných služeb hovorového i nehovorového charakteru, 

 snahu o posílení odolnosti (redukci zranitelnosti) komunikačních zařízení ve větším 

rozsahu aplikací ochranných konstrukcí a dalších opatření (chrániček optických kabelů, 

multikanálů, ochranných desek, výstražných fólií atd.), 

 snahu o uplatnění bezvýkopových technologií operativní instalace optických kabelů typu 

MCS-Road (pokládka optického kabelu do mělké drážky ve vozovce či chodníku pod 

úroveň jejich obrusné vrstvy), MCS-Drain (instalace optických kabelů jejich napínáním 

u stropu stok prostřednictvím vstupních a revizních kanalizačních šachet), S.L.I.M. 

(analogicky upevňováním optických kabelů ke stropu stok pomocí robotů), TROLINING 

(instalace optických kabelů či chrániček optických kabelů do meziprostoru mezi 

prelinerem a inlinerem před vyplněním tohoto prostoru injektážní směsí při obnově 

kanalizačních řadů), Kabel-X (využití vnitřního prostoru z provozu vyřazených 

metalických kabelů po vytlačení metalických prvků k zatažení optických kabelů) atp.; 

existují rovněž technologie na instalaci optických kabelů či chrániček optických kabelů do 

plynovodních a vodovodních řadů za jejich plného provozu; ve všech těchto případech jde 

o operativní budování tzv. metropolitních komunikačních sítí či koncových úseků (last 

mile) k obsluze náročných uživatelů komunikačních služeb, 

 rozvoj technologií zabezpečujících odpovídající spektrum komunikačních služeb 

kombinací radiokomunikačních a klasických komunikačních systémů, 

 uplatnění technologie typu ADL (all diclectric lasted cables) k instalaci speciálních 

dálkových optických kabelů jejich navíjením na vedení venkovní trasy VVN (jen na 

nulová vedení) a VN (na nulová i fázová vedení), 

 uplatnění kontrolních a dispečerských komunikačních systémů v exponovaných částech 

urbanizovaného území (zajištění bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany majetku) a pro 

řízení provozu složitých systémů technické obsluhy urbanizovaného území apod. 

C.8.2.7  Stav a trendy rozvoje odpadového hospodářství, nakládání s odpady  

Je všeobecně známo, že v tomto případě je nejlepším řešením prevence, tj. minimalizace 

produkce odpadů prosazováním bezodpadových technologií. Dále je pak třeba důsledně 

prosazovat recyklaci surovin získaných (získatelných) z komunálního odpadu (KO) jejich 

tříděním a úpravou (již na samém začátku, tj. při jejich sběru, či v dalším průběhu 

manipulace/zpracování). Rozumným se jeví i prosazování ekologického spalování takového 

odpadu, který lze spálit. A z toho všeho pak vychází, že teprve minimalizované zbytkové 

množství odpadů by mělo být spolehlivě uloženo na řízených skládkách. Dnes jsme ještě stále 

v situaci, kdy se smiřujeme s řízeným skládkováním neredukovaných, tj. netříděných KO do 

dobře či relativně dobře ekologicky zabezpečených a technicky dostatečně vybavených 

řízených skládek, což se jeví jako málo hospodárné. 
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I tak stále ještě zůstávají k dořešení další problémy (dodatečná sanace nevyhovujících 

skládek, dodatečné zabezpečení nedokonalých skládek z minulého období, dnes již 

nevyužívaných a svým způsobem nedokonale zabezpečených, nezrekultivovaných; 

představují obvykle staré ekologické zátěže a rizika, v lepších případech jde o tzv. 

brownfields, apod.). Hospodaření s KO bude postupem času ještě více podněcováno 

ekonomickými stimuly (např. jednotkovými cenami za zneškodnění 1 t odpadu, dopravními 

náklady, sankcemi apod.) či přísnějšími stimuly legislativními. 

Významným faktorem pro snížení množství odpadů je přeměna vytápění s využíváním 

fosilních paliv na vytápění využívající paliva ušlechtilá a dále proces separace jednotlivých 

druhů odpadů (též např. nedůsledné odkanalizování obce, vyklízení žump a septiků zvětšuje 

problémy hospodaření s KO). Množství produkovaných odpadů se vyjadřuje v závislosti na 

počtu obyvatel v kilotunách za 1 rok s tím, že u nás má tento ukazatel zatím stoupající 

tendenci. 

Stavební aktivita rovněž přináší vznik poměrně značného množství odpadů (přebytečná 

zemina, stavební rum, ornice, aj.). Návrh na jejich využití, popř. zneškodnění, má být součástí 

projektové dokumentace jednotlivých staveb. V případě podnikatelských aktivit množství 

a druh odpadů odpovídá jejich zaměření (výrobnímu sortimentu, užitým materiálům, 

technologiím atp.). Rozvoj podnikání při produkci „čistých zátěží“ by měl být zvýhodňován 

a upřednostňován. 

Řešení problémů s KO je obvykle prezentováno formou programů nakládání s odpady 

(odpadového hospodářství včetně uplatnění separace a recyklace) dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. navazujících prováděcích vyhlášek. Mohou být 

též uplatňovány osvědčené praktiky a zkušenosti, z nichž lze uvést například tyto: 

 dosti často již zavedenou separaci bílého a barevného skla a papíru je žádoucí důsledně 

rozšířit o sběr plastů (systém separovaného sběru nevyžaduje výrazné plošné nároky na 

umístění sběrných nádob), 

 černé skládkování lze omezit pravidelnou (odzkoušenou) instalací velkoobjemových 

kontejnerů pro sběr objemného odpadu z domácností a z dalších objektů či areálů 

v intravilánu (chladničky, televizory, zářivky, baterie, …) či analogicky zorganizovaným 

mobilním sběrem je často řešen sběr produkovaných nebezpečných odpadů. 

Současný stav hospodaření / nakládání s odpady v ČR je plošně značně různorodý, relativně 

příznivější ve velikých a větších městech (obvykle nad cca 5 000 obyvatel) a méně přehledný 

a kontrolovatelný ve venkovských sídlech. Nakládání s odpady (odstraňování, hospodaření 

s odpady) je obvykle zabezpečováno formou smluvních vztahů obce/města s příslušnými 

společnostmi oprávněnými provádět tuto činnost. Jde tedy o kvalitu těchto smluv a kontrolu 

jejich dodržování/naplňování včetně zabezpečení odpovídající požadované dokumentace 

(programy nakládání s odpady, evidence produkce odpadů, provozní řády pro nakládání 

s odpady, obecní či městské vyhlášky). Extrémní situace pak vznikají v případech nelegálního 

tranzitu, dovozu a vývozu odpadů (to však již obvykle zachází za rámec územně plánovací 

činnosti). 

V podmínkách celé ČR jde též o stav využívání surovin (druhotných surovin jako součásti 

udržitelného rozvoje, o stav surovinové politiky ČR v oblasti druhotných surovin, o stav 

bezpečnosti práce při nakládání s odpady, o stav řešení havárií v odpadovém hospodářství, 
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o fungování České inspekce životního prostředí a odborů životního prostředí krajských úřadů 

atp.). Prakticky ve sféře všech těchto činností lze zatím, ve srovnání se standardem v EU, 

registrovat větší či menší rezervy, tj. existující možnosti ke zlepšování, a v tomto ohledu to 

lze i chápat jako jistou výzvu: takovouto úroveň v brzké době dosáhnout je ve vlastním zájmu 

a ku vlastnímu prospěchu konkrétního zájmového území. 

Za pozitivní nástroje či podmínky řízení vývoje nakládání s odpady lze v ČR považovat: 

 princip udržitelného rozvoje, platný v EU, je závazný též pro ČR; 

 zavedení pořádku v této oblasti legislativními normami a jejich postupné, rychlé 

a důsledné prosazování do praxe  vymezováním základních pravidel chování při 

manipulaci s odpady jde o zavedení přísně sledovaného a kontrolovaného režimu od 

okamžiku vzniku odpadu až po jeho předání subjektu oprávněnému odpad odstranit (při 

souběžném uplatňovaném úsilí po minimalizaci jeho objemu či úsilí preferovat jeho 

opětovné využití jako druhotné suroviny); 

 vymezení a realizaci úkolů výstavby infrastruktury bezpečného sběru, třídění 

a odstraňování odpadu včetně zajištění trhu pro recyklované materiály na úrovni krajů; 

 novou legislativní úpravu řešení problematiky výrobků a obalů, které se po využití a ztrátě 

užitné hodnoty stávají odpady; 

 úsilí o naplnění záměrů zákonodárce vytvářením odpovídajících podmínek a prostoru 

řešení existujících problémů (např. prosazování záměru „od řízených skládek ke 

spalovnám, nelze-li odpad využít jinak“, musí mít konkrétní reálný základ); 

 zákonné opatření  zákaz dovozu odpadu za účelem jeho odstranění; 

 zavedení mezinárodně platných podmínek pro přepravu nebezpečných látek a odpadů 

(upraveno Evropskou dohodou o mezinárodní dopravě nebezpečných věcí, zvláštními 

předpisy ADR pro silniční dopravu a RID pro železniční dopravu); 

 řešení shromažďování KO v centrálních částech velikých měst s jejich následnou 

přepravou (užitečně též např. v lázeňských zónách velikých lázeňských měst apod.) užitím 

švédského systému CENTRALSUG (jde o využití zvláštního potrubního systému pro sběr 

a transport KO do míst jeho shromáždění, vytřídění a odstranění); jinou variantou řešení je 

lokalizace kontejnerů na sběr KO pod úroveň terénu ve veřejném prostoru. 
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C.8.3 Principy řešení IS / TI v územním plánování 

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 a výběru výsledné varianty tj. nejvýhodnější), představující současně 

respektování/realizaci vývojových trendů, důsledně reagováno. 

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

koordinačního charakteru (následně již není šance efektivně na takovéto problémy reagovat; 

dodatečně reagovat znamená promarnit šanci řešit problémy uceleně, systémově).  

Výsledky doplňujících 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 stavebního zákona 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 polohopisnou situaci TI a údaje o limitech využití 

území, které z této situace vyplývají. Podrobněji – viz kapitola D.2.1. 

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 kombinace). 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 dle 

systémů TI (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 zejména v zastavěném území a v zastavitelných 

plochách ale i v rámci širších územních vztahů, 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. 
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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 prováděcích vyhlášek, 

vládních nařízení, nebo např. resortních technických podkladů
7)

) ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení 

technického vybavení, tj. především technické podklady ovlivňující veřejný prostor sídel. 

V případě ČSN 73 6005 pak existuje dnes celá řada problémů, vyvolávajících nutnost revize 

a aktualizace této normy. Jde o problémy, které mají zásadní dopady do územně plánovací 

činnosti, na které musí projektant ÚPD v této situaci již iniciativně reagovat, a proto jsou dále 

tyto problémy alespoň jako příklady zpřehledněny: 

 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 a možností 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); 

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

ve veřejném prostoru; 

 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 Technology); 

                                                 

 
7)

 Např. Technické doporučení MZe ČR I-F-22: Ekonomické meze veřejného zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Praha: HDP, 1996. 
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 problém důslednější koordinace na jiné podzemní stavby (např. podchody, zatrubněné 

vodní toky 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; 

 problém koordinace protikorozní ochrany kovových úložných zařízení a vedení (např. též 

ochrany před tzv. bludnými proudy); 

 problém harmonizace ČSN 73 6005 s analogickými normami ve státech EU a celosvětově 

(v situaci, 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 zohlednění nenarušení úložných podmínek sousedních 

vedení či ochranných konstrukcí IS při manipulací s některou z nich; 

 problém kompletace ustanovení upravujících prostorový vztah IS k povrchu terénu 

(zásady tvorby výškové trasy IS); 

 problém plošné územní koordinace společných, kombinovaných a sdružených tras IS 

(s uplatněním ochranných konstrukcí různých typů); 

 problém krátkodobých a střednědobých 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 zónách 

(v obytných ulicích s dopravním značením „zóna tempo 30“ či v jiných podobných 

situacích
8)

); 

 problém adekvátního zohlednění reálné existence tlakové, podtlakové a pneumatické 

kanalizace, či jiných dalších, ne zcela obvyklých řešení, vedení IS (např. potrubních 

vedení minerálních vod, komunikačních kabelů dispečerského řízení či ČD, a.s., 

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 komunikačních sítí (obvykle též bez odstranění těch již vyřazených z provozu; 

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); 

                                                 

 
8) 

 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón: Technické podmínky. Praha: MDS ČR – OPK, vyd. KAURA 

publishing, 2008, ISBN 80-902527-0-2. 
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 problém (z dnešního pohledu a zejména výhledově) neodůvodněného (ne zcela 

odůvodněného) vzájemného oddálení zájmových prostor kabelů silových 

a komunikačních (v situaci důsledného užití optických komunikačních 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; 

 problém adekvátní tvorby a zdokumentování variantních „koordinačních“ řešení (jejich 

vyhodnocení) a následně „výsledného“ řešení prostorové a věcné koordinace ve veřejném 

prostoru (s dostatečnou přesností a rozsahem); 

 problém většího (systémovějšího) prosazení využití a koordinace nasazení a efektivního 

využívání moderních metod geotechnického průzkumu podzemí měst a obcí ve veřejném 

zájmu včetně návrhu adekvátních opatření reagujících na výsledky takovýchto průzkumů; 

 nedořešen zůstává fakticky věcný problém, jak chápat vzájemné i násobné prostorové 

průniky / překryvy ochranných pásem vedení a objektů IS či různých 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. 

Velká města mohou mít a mnohdy mají v návaznosti na platné technické normy a podklady 

svá normativní zpřesnění, obvykle označované jako „městské standardy“ či může jít 

o standardy ČKAIT pro IS / TI. I tyto podklady je nezbytné zohlednit při zpracování ÚPD. 

Obecné principy řešení tak, jak jsou formulovány ve strategickém dokumentu  Politika 

územního rozvoje ČR 2008, mají samozřejmě svou platnost a dopady i při rozhodování na 

úseku IS / TI. 

Ve vztahu k IS / TI jsou požadavky na obsah ÚPD relativně méně závislé (méně citlivé) na 

jednotlivých typech ÚPD. Spíše bude v jednotlivých případech záležet na velikostní kategorii 

řešeného území, na velikosti a významnosti sídla, na náročnosti aktivit v sídle požadujících 

technickou obsluhu prostřednictvím IS / TI a v neposlední řadě na konkrétním zadání pro 

zpracování příslušného druhu ÚPD. 

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 (zejména 

situací širších územních vztahů a koordinační situací IS ve vhodném měřítku, typickými 

příčnými řezy uličních profilů, případně též fotodokumentací apod.). 

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 možné řešení) 

u zbývajících problémů vyžadujících aktivní koordinační akty. Může se např. jednat 
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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. 

C.8.3.1  Principy řešení zásobování vodou 

V návaznosti na kapitolu C.8.2.1 je nezbytné uvést základní podklady oboru vodárenství, 

které se uplatňují (mohou uplatnit) v rámci územně plánovací činnosti (obsahují/zahrnují 

i příslušné principy řešení). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách). 

Směrnice č. 76/160/EHS o jakosti vod ke koupání, ve znění směrnice č. 91/692/EHS ke 

standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých směrnic vztahujících se k životnímu 

prostředí. 

Směrnice č. 80/778/EHS  o jakosti vody určené k lidské spotřebě. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů).  

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Technické podklady: 

Technické doporučení MZe ČR I-F-22: Ekonomické meze veřejného zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Praha: HDP, 1996. 

ČSN ISO 24510 – Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice 

pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům. 

ČSN ISO 24511 – Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice 

pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním 

odpadních vod a pro posuzování těchto služeb. 

ČSN ISO 24512 – Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice 

pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro 

posuzování těchto služeb. 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb: Výkresy vodovodu. 

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. 
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ČSN 73 6650 Vodojemy. 

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství. Terminologie vodárenství. 

ČSN ISO 6107 (75 0175) Jakost vod. Slovník. Část 1 až 9. 

ČSN 75 5040 Vodárenství. Nouzové zásobování vodou. 

ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody. 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. 

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací. 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

ČSN 83 7130 Pravidla výběru a hodnocení vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou 

a užitkovou vodou. 

TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů. 

TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu.  

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí.  

TNV 75 7121 Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím. 

Aktualizace informací o těchto podkladech je dnes možná s využitím informačních systémů 

příslušných resortů či jiných jejich správců (ministerstev, ÚNMZ, ČKAIT Profesis atd.) 

Pokud jde o principy řešení, je možné uvést odkaz např. na příručku Vodárenství, která nabízí 

podstatné informace (není tedy nutné dále zatěžovat text této příručky). Z důležitých podkladů 

pak je nezbytné zdůraznit silnou závaznost speciální dokumentace s názvem Plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací ČR, PRVK ÚK - území krajů; hlavní město Praha pak má Plán rozvoje 

vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy. 

Jako reakce na další vývoj řešeného území, zejména prostřednictvím zastavitelných ploch, je 

v úseku zásobování vodou provedení prověření a řešení technických podmínek jejich obsluhy 

prostým rozšířením stávající rozvodné vodovodní sítě (či jen realizací nových vodovodních 

přípojek) včetně prioritní kontroly dodržení normativních tlakových poměrů
9)

 v celé rozvodné 

síti veřejného vodovodu daného sídla (min. 25 m v. sl./10
4
 Pa pro dvou a vícepodlažní 

zástavbu, min. 5 m v. sl./10
4
 Pa u hydrantů při odběru požární vody, max. 60 resp. 

v odůvodněných případech 75 m v. sl./10
4
 Pa; ve všech případech měřeno od povrchu terénu). 

Opakované prověřování tlakových poměrů ve spotřebišti (sledování tlakových poměrů v jeho 

tlakových pásmech) je třeba provádět průběžně a zejména též již v rámci urbanistického 

rozhodování podlažnosti zástavby v zastavitelných  plochách (není výhodné lokalizovat 

vysokopodlažní objekty či i nízkopodlažní objekty tam, kdy to vyvolá problémy, které jsou 

sice již dnes snáze technicky řešitelné, ale s vynaložením dalších investičních a provozních 

nákladů při snížení spolehlivosti poskytované služby). 

                                                 

 
9) 

 TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí. 
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Toto je samozřejmě prvořadě vázáno na splnění podmínky pokrytí požadovaných parametrů 

potřeby vody kapacitními parametry disponibilních zdrojů (včetně prověření jejich technické 

způsobilosti unést tuto vyšší provozní zátěž). 

Výpočet parametrů potřeby vody Qd (celkové průměrné denní potřeby vody, m
3
/den), Qmax,d 

(maximální denní potřeby vody, m
3
/den) a Qmax,h (maximální hodinové potřeby vody, m

3
/h, 

l/s) lze provést dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, formou přepočtu Qr (roční potřeby vody 

m
3
/rok), tj. jako podíl Qr/365 a dále s využitím dostupných hodnot koeficientů denní 

a hodinové nerovnoměrnosti
10)

 (např. též hodnot poskytnutých provozovatelem veřejného 

vodovodu). 

Další pracovní program / úkoly a principy jejich řešení jsou obvykle již vázány na konkrétní 

(i velmi specifická) zadání a podmínky. Racionální postup předpokládá zapojení specialisty či 

využití dalších dostupných podkladů a příruček oboru vodárenství
11)

 včetně podkladů 

firemních pro ucelená unifikovaná řešení. V dílčích případech je též možné hledat řešení 

i formou firemních průzkumů, tj. formou výzvy vybraným firmám, aby nabídly svá řešení na 

základě příslušného zadání. 

Základním principem řešení je i těsná spolupráce s kompetentními pracovníky majitele, 

správce a provozovatele zařízení a objektů veřejného vodovodu ve všech fázích zpracování 

ÚPD. 

Zpřehlednění příkladů výskytu častých problémů / možností jejich řešení: 

 aktivizace nových vodních zdrojů, ochrana vodních zdrojů (ochrana jímacích zařízení; 

dodržení režimů v ochranných pásmech
11)

; modernizace úpraven vody a čerpacích 

stanic)/obvykle bývá zadáno k řešení specialistům či specializovaným firmám (lze 

postupovat též formou konzultační); o řešení se postará (nabídne jej) majitel, správce 

a provozovatel veřejného vodovodu,  

 nová instalace či akutní obnova přivaděcích a zásobovacích vodovodních řadů / možností 

jejich řešení, 

 nová instalace, rozšíření, redukce, úpravy, obnova vodojemů a jejich manipulačních 

komor / možností jejich řešení, 

 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.) / možností jejich řešení, 

 nová instalace, obnova, úpravy a modernizace AT-stanic / možností jejich řešení, 

                                                 

 
10) 

ŠRYTR, P. a kol. Městské inženýrství. 1. a 2.díl. Praha: Academia, ČMT, ČKAIT, 1999 a 2001. ISBN 80-

200-0663-X a ISBN 80-200-0440-8. 

Technické doporučení MZe ČR I-F-22: Ekonomické meze veřejného zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Praha: HDP, 1996. 
11) 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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 opakovaná prověření širších územních vztahů v případech návazností na skupinové či 

oblastní vodovody / možností jejich řešení, 

 řešení problémů provozní rovnováhy (současně též provozní stability) a stávající nízké 

vodohospodářské účinnosti veřejných vodovodů cestou jejich intenzifikace / možností 

jejich řešení, 

 v některých případech rozvodných vodovodních sítí mohou nastat provozní problémy při 

směšování vody různé kvality z několika vodních zdrojů / možností jejich řešení, 

 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; jde spíše o ekonomický problém; možností jejich řešení, 

 výskyt relativně velikého počtu nefunkčních či málo funkčních uzávěrů v rozvodných 

vodovodních sítích/řešením je redukce jejich počtu a jejich výměna za nové, kvalitnější; 

možností jejich řešení, 

 za vážný problém je nezbytné považovat zvětšování doby zdržení vody v potrubí 

vodovodních řadů (zhoršování kvality vody) způsobené zejména snižováním spotřeby 

vody / možností jejich řešení. 

V souvislosti s řešením zásobování pitnou a užitkovou vodou musí být adekvátně řešena 

i otázka zásobování vodou pro účely hašení případných požárů v kterémkoliv místě sídla dle 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Tato norma připouští 

a doporučuje zajištění této potřeby z více zdrojů. Veřejný vodovod je obvykle jedním z nich 

(další jsou představovány požárními nádržemi či rybníky, přirozenými vodními nádržemi, 

přirozenými vodoteči apod. při splnění hydraulických podmínek odběru této vody požární 

technikou a dále při splnění podmínky upraveného příjezdu pro tuto techniku). 

Otázka ochranných pásem vodárenských objektů a zařízení je dle platných podkladů řešena 

takto: 

 dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je 

ochranné pásmo 1. stupně vodních zdrojů chápáno jako ochrana jímacích zařízení a je 

oploceno až do rozsahu 50 m na všechny strany od obrysu těchto zařízení; ochranné 

pásmo II. stupně je vymezeno u podzemních zdrojů tak, že doba dotoku z hranice tohoto 

pásma do jímacího zařízení činí alespoň 50 dní (dříve bylo vymezováno též ochranné 

pásmo 2a a 2b); 

 ochranné pásmo vodojemů a čerpacích stanic s akumulačními a čerpacími jímkami je 

dáno obvykle oplocením pozemku těchto objektů a činí dle uvedeného zákona min. 10 m 

od obrysu těchto objektů; 

 ochranné pásmo vodovodních řadů do DN 500 včetně dle uvedeného zákona činí 1,50 m, 

nad DN 500 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí. 

Za součást principů řešení je účelné považovat též odpověď na otázku: Jak má vypadat 

výstup řešení, jaké jsou představy o obsahu ÚPD pro úsek zásobování vodou? 
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 Předpokládá se, že bude dostatečně charakterizován a zdokladován aktuální stav v úseku 

zásobování vodou včetně zařazení potřebných výkresových (minimálně situace ve 

vhodném měřítku) a dalších příloh (např. doklady o kvalitě dodávané pitné vody dle 

vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, či 

o kvalitě vody ve veřejných, domovních a areálových studnách, jímacích vrtech apod.). 

 Analogicky pak musí být charakterizováno a zdokumentováno technické řešení garantující 

rozvoj území dle ÚPD pro časový horizont návrhu (v případě konceptu ÚP a zejména 

územní studie nesmí chybět varianty řešení a jejich vyhodnocení). 

 Rekapitulace důležitých parametrů základních prvků (potrubních řadů, objektů a zařízení) 

veřejného vodovodu a dalších systémů zásobování vodou fungujících v zájmovém území. 

 Výsledky prověření bilance potřeby vody a kapacity disponibilních vodovodních zdrojů 

(relace bilančních parametrů: aktuální situace, situace v časovém horizontu návrhu ÚPD). 

 Výsledky prověření možností obsluhy (připojení) rozvojových lokalit a dosud 

nepřipojených na veřejný vodovod objektů/areálů formou prostého rozšíření rozvodné 

vodovodní sítě veřejného vodovodu. 

 Zpřehlednění širších územních vztahů v úseku zásobování vodou včetně nezbytných 

opatření garantujících trvalý územní rozvoj. 

 Zpřehlednění záměrů v úseku zásobování vodou a jejich předpokládané realizace 

(etapizace), výsledky prověření priorit a programu obnovy IM veřejného vodovodu 

(včetně vymezení koncepce užití BT) ve spolupráci s majitelem, správcem 

a provozovatelem veřejného vodovodu. 

 Vymezení ochranných pásem  OP (dříve pásem hygienické ochrany) vodních zdrojů, 

vodojemů, čerpacích stanic, AT-stanic, vodovodních řadů apod.  

 Výsledky řešení zabezpečení potřeby požární vody. 

 Základní údaje o způsobu provozu veřejného vodovodu (z platného provozního řádu) 

a o jeho provozovateli / provozovatelské společnosti. 

 Výsledky prověření a zpřehlednění stavu veřejných, domovních a ostatních 

studní/jímacích vrtů (jiných jímacích zařízení), jejich parametrů kvantitativních 

a kvalitativních a jejich způsobů užívání. 

 Výsledky prověření a zpřehlednění náhradního a nouzového (havarijního) zásobování 

vodou. 

 Zpřehlednění rozsahu problematické instalace vodovodních řadů a objektů veřejného 

vodovodu v privátních pozemcích (výsledek kontroly včetně řešení problémů alespoň 

formou věcného břemene). 

 Zpřehlednění zařízení a objektů pro zásobování vodou, které byly a jsou vyřazeny 

z provozu a zda jsou určeny k odstranění (zpřehlednění způsobu jejich odstranění). 

 Výsledky analýzy rizik v úseku zásobování vodou a návrh řešení jejich eliminace. 
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C.8.3.2  Principy řešení odvodnění území (odvádění a čištění odpadních vod) 

V návaznosti na kapitolu C.8.2.2 je nutné především uvést základní podklady oboru stokování 

a čištění odpadních vod, které se uplatňují (mohou uplatnit) v rámci územně plánovací 

činnosti (zahrnují i příslušné principy řešení). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách). 

Směrnice Rady č.91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MZe ČR č. 428//2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Technické podklady: 

Technické doporučení MZe ČR I-F-22: Ekonomické meze veřejného zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Praha: HDP, 1996. 

ČSN ISO 24510 – Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice 

pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům. 

ČSN ISO 24511 – Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice 

pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním 

odpadních vod a pro posuzování těchto služeb. 

ČSN ISO 24512 – Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice 

pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro 

posuzování těchto služeb. 

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod.  

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace.  

ČSN EN 752 Odvodňovací systém vně budov. 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.  

ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 

ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.  

ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.  
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ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací.  

ČSN EN 12255 Čistírny odpadních vod. Část 1, a 3 až 16.  

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže.  

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.  

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky.  

ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje, benzinu). Část 1 a 2.  

ČSN EN 1825 Lapáky tuku. Část 1 a 2. 

TNV 75 0161 Vodní hospodářství: Názvosloví kanalizací.  

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení.  

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok. 

Pokud se jedná o detailnější principy řešení, je možné uvést dále odkaz např. na příručky
12)

, 

které nabízejí potřebné informace (není tedy nezbytné zatěžovat text této příručky). 

Z důležitých podkladů je pak nutné dále zdůraznit závaznost speciální plánovací dokumentace 

s názvem Plány rozvoje vodovodů a kanalizací ČR, PRVK ÚK - území krajů; hlavní město 

Praha má Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy. 

Na plánovaný další vývoj řešeného území, ke kterému dochází zejména vymezením 

zastavitelných ploch, se obvykle reaguje celkovým prověřením technických podmínek řešení 

a návrhem řešení jejich odkanalizování, a to v souladu s platným ÚP. Preferována je forma 

prostého rozšíření stávajících kanalizačních sítí (obvykle prosazením koncepce systému 

oddílné či modifikované kanalizace) či jen realizací nových kanalizačních přípojek, nebo též 

i dalšími konkrétními nezbytnými dílčími úpravami. 

V případě absence kanalizace v zájmovém území či existence jen dešťové oddílné kanalizace 

(obvykle zneužívané přímým napojováním domovní kanalizace, nekorektním „napojováním 

žump“ či zatěžované přelivy septiků) či existence jednotného systému kanalizace je nezbytné 

se zabývat podrobným vyhodnocením situace a následně návrhem nové koncepce řešení. 

Nejčastěji se pak jedná o návrh na vybudování nové splaškové oddílné kanalizace včetně nové 

ČOV s tím, že původní zneužívaná (vlastně podivná) dešťová oddílná kanalizace je (po revizi, 

obnově a modernizaci) navrácena výhradně a důsledně k funkci dešťové oddílné kanalizace. 

Nechybí obvykle též prověření případného výskytu nátoku tzv. cizích odpadních vod do 

zastavěného území z jeho okolí včetně návrhu odpovídajících opatření k zabránění tohoto 

nátoku, např. instalací záchytných rigolů či ke zmírnění důsledků tohoto nátoku např. instalací 

                                                 

 
12) 

 HLAVÍNEK, P.  MIČÍN, J.  PRAX, P. Příručka stokování a čištění. Brno: Vydavatelství NOEL 2000 

s. r. o., 2001. ISBN 80-86020-30-4. 

KREJČÍ, V. a kol. Odvodnění urbanizovaných území, koncepční přístup. Brno: Vydavatelství NOEL 2000 

s. r. o., 2002. ISBN 80-86020-39-8. 

Technické doporučení MZe ČR I-F-22: Ekonomické meze veřejného zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Praha: HDP, 1996. 
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záchytných objektů (lapáků splavenin, horských vpustí atp.) ve směrech případných 

soustředěných nátoků. 

Často je dnes doporučováno (či předepisováno) zadržení srážkových odpadních vod v území, 

na pozemcích jednotlivých nemovitostí či i v nově zřizovaných veřejných prostranstvích, 

např. formou vsakování, jsou-li pro to vhodné podmínky či formou akumulace srážkových 

vod s jejich následným použitím jako vody užitkové, pro závlahu zeleně apod. 

V případě výskytu jednotného systému kanalizace ve stávajícím zastavěném území sídla je 

obvykle v rozvojových územích již reagováno tak, že je zde zakládán systém oddílné 

kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou odtud převáděny do jednotné kanalizace, která je 

i v dalších svých úsecích programově odlehčována právě o podíly srážkových odpadních vod. 

Jistou aktuální modernizaci odkanalizování území sídel lze chápat též tak, že i v případě 

oddílné dešťové kanalizace je snaha první splach rovněž převádět do oddílné splaškové 

kanalizace případnými technickými úpravami (pro takovouto kanalizaci je zaváděn termín 

modifikovaná kanalizace). 

Nepříjemným případem pak je takový, kdy zneužívaná dešťová oddílná kanalizace byla či je 

úředním rozhodnutím prohlášena za kanalizaci jednotnou (s či bez vymezení doby platnosti 

tohoto rozhodnutí). Nepříjemné je to zejména proto, že takovýto krok vlastně nic neřeší, 

pouze konzervuje neutěšený nelegální stav. 

Nezbytnou součástí návrhu řešení odvodnění území je bilance produkce odpadních vod 

(srážkových, splaškových, jiných). 

V případě bilance produkce srážkových odpadních vod konkrétního zájmového území jde 

o součin velikosti odvodňované plochy (ha), hodnoty vydatnosti návrhové srážky (l/s.ha), 

např. stanovené dle studie
13)

 či přesnějšími postupy
14)

 a dále hodnoty výpočtového součinitele 

odtoku (získané např. na základě vyhodnocení tzv. charakteristických hektarů; výpočtový 

součinitel odtoku je pak vyčíslen jako vážený průměr hodnot odtokových součinitelů 

zastoupených ploch s různým charakterem povrchu a sklonu povrchu). 

V případě bilance produkce splaškových odpadních vod obvykle vycházíme z předpokladu, 

že odpovídá parametrům potřeby vody vyčíslené v případě návrhu zásobování vodou (viz 

kapitola C.8.3.1). 

Ostatní druhy odpadních vod jsou bilancovány analogicky, tj. ve vazbě na fyzikální podstatu 

a režim jejich vzniku. 

Relativně náročnějším úkolem je návrh ČOV. V případě ÚPD jsou obvykle rekapitulovány 

základní parametry a informace z existující (předem zpracované) studie či podrobněji 

zpracované projektové dokumentace, nebo jsou základní parametry orientačně vyčísleny na 

                                                 

 
13)

 TRUPL, J. Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy. Praha: VÚV, 1958. Práce a studie, 

sešit 97. 
14) 

 HLAVÍNEK, P.  MIČÍN, J.  PRAX, P. Příručka stokování a čištění. Brno: Vydavatelství NOEL 2000 

s. r. o., 2001. ISBN 80-86020-30-4. 

KREJČÍ, V. a kol. Odvodnění urbanizovaných území, koncepční přístup. Brno: Vydavatelství NOEL 2000 

s. r. o., 2002. ISBN 80-86020-39-8. 
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základě počtu ekvivalentních obyvatel (EO). Látkové znečištění přiváděné na ČOV pak je 

odvozeno z počtu EO a příslušných specifických hodnot znečištění: 

BSK5 cca 60 g/1EO.den; CHSK cca 120 g/1EO.den; NL cca 55g/1EO.den, Ncelkové 

cca 11 g/1EO.den; Pcelkové cca 2,5 g/1EO.den atp.; hydraulické zatížení ČOV je vázáno na 

hydraulické parametry kanalizační sítě a na režimy produkce odpadních vod. 

Příslušná požadovaná účinnost čištění odpadních vod v ČOV je pak mj. vázána na parametry 

vodního toku / recipientu, kam jsou vyčištěné odpadní vody převáděny. 

Jde o tzv. posouzení vlivu kanalizace a ČOV na vodní tok / recipient. Případné zařazení 

dalších stupňů čištění tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, ve znění pozdějších předpisů, je právě závislé na výsledcích tohoto posouzení. 

V případě ČOV pak musí být dále v rámci ÚPD důsledně řešena i otázka odstranění kalů. 

Příslušné varianty řešení nabízí např. příručky
15)

, či firemní typové podklady. 

Další pracovní program / úkoly a principy jejich řešení jsou již obvykle vázány na konkrétní 

i velmi specifická zadání a podmínky. Racionální postup rozhodování je pak možný 

s využitím dalších dostupných podkladů a příruček oboru stokování a čištění odpadních vod 

(kromě již uváděných např. též zahraničních). Je možné efektivně využít též i firemních 

podkladů, zahrnujících ucelená typová řešení (např. pro ČOV, tlakovou či podtlakovou 

kanalizaci apod.). V některých případech je též možné hledat řešení formou poptání 

u několika firem, tj. formou výzvy, aby firmy nabídly svá řešení na základě příslušného 

jednotného zadání. 

Základním principem řešení je též těsná spolupráce s kompetentními pracovníky majitele, 

správce a provozovatele zařízení a objektů veřejné kanalizace včetně ČOV ve všech fázích 

zpracování ÚPD. 

Zpřehlednění některých příkladů výskytu problémů / možnosti jejich řešení: 

 výskyt relativně velkého množství balastních odpadních vod v kanalizaci (jako důsledek 

její netěsnosti a infiltrace) / odstraňováním lokálních netěsností či programovou obnovou 

stok např. též užitím bezvýkopové technologie (BT) pro obnovu instalací IS,  

 výskyt exfiltrace odpadních vod z kanalizace do vod podzemních/odstraňováním 

lokálních netěsností nebo obnovou či novou instalací stok např. též užitím BT, 

 nutnost nové instalace či obnovy stok a kanalizačních přípojek/např. s využitím BT, 

 výskyt přetížení stok jednotné kanalizace/zabezpečení odlehčení či instalace bypasu (nové 

další paralelní stoky), 

                                                 

 
15) 

 HLAVÍNEK, P.  MIČÍN, J.  PRAX, P. Příručka stokování a čištění. Brno: Vydavatelství NOEL 2000 

s. r. o., 2001. ISBN 80-86020-30-4. 

KREJČÍ, V. a kol. Odvodnění urbanizovaných území, koncepční přístup. Brno: Vydavatelství NOEL 2000 

s. r. o., 2002. ISBN 80-86020-39-8. 
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 výskyt nedostatečné funkce a závad u odlehčovacích komor /obvykle nezbytné je to zadat 

k řešení specialistům, specializovaným firmám, 

 problémy výskytu nevhodného trubního materiálu (např. nekvalitního betonu, 

železobetonu) lze řešit např. užitím BT, 

 jiné další problémy / jejich řešení bývá obvykle technicky možné; předpokládá se využití 

odborníků, tj. specialistů v daném oboru. 

Otázka ochranných pásem kanalizačních objektů a zřízení je dle vodního zákona 

a TNV 75 6011 řešena takto: 

 ochranné pásmo ČOV činí od cca 50 m do cca 100 m i více m (redukce je možná např. 

v případě zakrytých ČOV vybavených ekologickými filtry v systému větrání či částečně 

užitím ochranné zeleně apod.), 

 ochranné pásmo čerpací stanice odpadních vod činí cca 10 m až cca 20 m i více m, 

 ochranné pásmo stok dle zákona o vodovodech a kanalizacích do DN 500 včetně činí 

1,5 m, nad DN 500 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce stoky. 

Za součást principů řešení je žádoucí pokládat též odpověď na otázku: Jak má vypadat výstup 

řešení, jaké jsou představy o obsahu ÚPD na úseku odvodnění území? 

 Předpokládá se, že bude dostatečně charakterizován a zdokladován aktuální stav na úseku 

odvodnění území včetně zařazení potřebných výkresových (minimálně situace ve 

vhodném měřítku) a dalších příloh, např. doklady o kvalitě vyčištěných odpadních vod 

převáděných do vod povrchových dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Analogicky pak musí být charakterizováno a zdokumentováno technické řešení, 

garantující rozvoj území dle ÚPD pro časový horizont návrhu (v případě konceptu ÚPD 

a územní studie nesmí chybět varianty řešení a jejich vyhodnocení). 

 Rekapitulace důležitých parametrů základních prvků (potrubních řadů / stok, objektů 

a zařízení) veřejné kanalizace a ČOV včetně MČO (malých, domovních ČOV), septiků 

a žump. 

 Výsledky prověření dostatečné kapacity a účinnosti všech částí systému kanalizace včetně 

ČOV. 

 Výsledky prověření možností obsluhy (připojení) zastavitelných ploch a dosud 

nepřipojených nemovitostí / areálů na veřejnou kanalizaci formou prostého rozšíření 

stokové sítě veřejné kanalizace či užitím technicky a ekonomicky dostupných jiných 

řešení (např. s přečerpáváním splaškových odpadních vod apod.). 

 Zpřehlednění širších územních vztahů na úseku odvodnění včetně nezbytných opatření 

garantujících trvalý územní rozvoj. 

 Zpřehlednění záměrů na úseku odvodnění a čištění odpadních vod a jejich předpokládané 

realizace (etapizace), výsledky prověření priorit a programu obnovy IM veřejné 



   Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno  
Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz  

Principy a pravidla územního plánování 
Kapitola C – Funkční složky 

C.8 Technická infrastruktura 

 

C.8 - 37 

kanalizace (včetně vymezení koncepce užití BT) ve spolupráci s majitelem, správcem 

a provozovatelem veřejné kanalizace. 

 Vymezení ochranných pásem / OP ČOV, čerpacích stanic odpadních vod a stok. 

 Základní údaje o způsobu provozu systému veřejné kanalizace (z provozního řádu) 

a o jejím provozovateli / provozovatelské společnosti. 

 Zpřehlednění rozsahu instalace stok a objektů veřejné kanalizace v privátních pozemcích 

(výsledek kontroly včetně řešení problémů alespoň formou věcného břemene). 

 Zpřehlednění zařízení a objektů pro odvodnění území, které byly a jsou vyřazeny 

z provozu a zda jsou určeny k odstranění (zpřehlednění způsobu jejich odstranění). 

 Zpřehlednění vývoje poměru ploch s nezpevněným povrchem a zpevněným povrchem 

v zastavěném území. 

 Výsledky kontroly důsledného uplatnění odlučovačů lehkých kapalin dle ČSN EN 858 

a lapáků tuků dle ČSN EN 1825 všude tam, kde to požadují příslušné normativní podklady 

či místní regulativy včetně výsledků důsledné kontroly faktické funkce těchto zařízení 

a též včetně případného návrhu opatření. 

 Výsledky analýzy rizik na úseku odvodnění území a návrh řešení jejich eliminace. 

C.8.3.3  Principy řešení zásobování elektrickou energií (elektrifikace území) 

V návaznosti na kapitolu C.8.2.3 je nezbytné uvést základní podklady odvětví energetiky, 

které jsou zohledněny v rámci územně plánovací činnosti (zahrnují i příslušné principy 

řešení). 

Směrnice rady EP a EHS o liberalizaci trhu s energiemi. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/92/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické 

koncepce. 

Základním principem řešení zásobování energiemi sídel je garance reálného pokrytí všech 

aktuálních potřeb a výhledových požadavků prostřednictvím v daném území disponibilních 

energetických systémů (energetických zdrojů) včetně zahrnutí konkrétních programů 

energetických úspor. 

Základním principem řešení je též zajištění podmínek pro zkoordinovaný a maximálně 

proporcionální rozvoj hlavních energetických systémů včetně systémů využívajících 

obnovitelných zdrojů energie (využívajících přirozeného energetického potenciálu území). 
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Dalším principem je princip liberalizace trhu s energiemi (nabídka trhu musí garantovat 

odpovídající převis). Úsek energetiky je svým koncepčním technickým řešením v konkrétním 

zájmovém území značně zakonzervován a zásadní změny mohou být a jsou vyvolány 

ekonomickými, ekologickými či dalšími důvody. 

Principy řešení dalšího rozvoje elektrifikace území z technického a dalších hledisek vymezují, 

v návaznosti na základní legislativní podklady (viz výše), normativní a další podklady. 

Technické podklady: 

ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov: Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní 

hlediska. 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy: Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik. 

ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy: Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy: Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení. 

ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy: Rozvodná zařízení. Společná ustanovení. 

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy: Společná ustanovení pro elektrické stanice. 

ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah.  

ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy ČSN: Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení.  

ČSN 38 2153 Kladení silových kabelů v tvárnicích.  

ČSN 38 2156 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory.  

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení: Umístění a použití návěstidel. 

Pokud se jedná o další principy řešení, je možné udělat odkaz např. na příručku Městské 

inženýrství
16)

 a nezatěžovat text této příručky. 

Z důležitých podkladů, které se výrazněji promítají do ÚPD v úseku zásobování elektrickou 

energií, to jsou především energetické generely podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření  

energií, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li již k dispozici a je-li jejich platnost potvrzena 

zadáním pro zpracování ÚPD. 

Jako reakce na další vývoj řešeného zájmového území (prostřednictvím plánovaných 

zastavitelných ploch je nezbytné prověřit technické podmínky pro jejich připojení na stávající 

elektrorozvodná zařízení a podmínky pro rozšíření rozvodné sítě NN do plánovaných 

zastavitelných ploch a navrhnout odpovídající řešení v podobě uceleného návrhu (např. 

zrušení části úseků nadzemních primárních vedení 22 kV a jejich náhrady novou podzemní 

kabelovou trasou, provedení kabelových svodů u stávajících distribučních transformačních 

stanic při rozvíjení distribuční sítě NN v kabelových podzemních trasách, přebudování 

                                                 

 
16) 

 ŠRYTR, P. a kol. Městské inženýrství. 1. a 2. díl. Praha: Academia, ČMT, ČKAIT, 1999 a 2001. ISBN 80-

200-0663-X a ISBN 80-200-0440-8. 
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stávajících distribučních trafostanic, návrh nových distribučních trafostanic, návrh nových 

propojovacích kabelových tras VN 22 kV mezi distribučními trafostanicemi, s menší četností 

výskytu pak i event. přebudování a posílení tras primárních vedení VN 22 kV atp.). Stanovení 

parametrů přírůstku nároků řešeného zájmového území na dodávku elektrické energie se pro 

účely územně plánovací obvykle opírá o bilanční výpočty i odhady či se odvozuje z podílů 

rozvoje základních energetických systémů uplatňujících se aktuálně v zájmovém území (viz 

Tabulka 4, nebo se může taková hodnota po kontrole převzít z již existující projektové 

dokumentace připravovaného investičního záměru, je-li k dispozici. 

Výpočet parametrů potřebných nových příkonů pro záměry v zastavěném území 

a zastavitelných plochách je možné provést pro účely zpracování ÚPD s využitím metodiky 

opírající se o specifické hodnoty příkonů pro bytové jednotky v závislosti na předpokládaném 

stupni jejich elektrifikace a na součiniteli současnosti. V případě podnikatelských aktivit lze 

např. vycházet z orientačních hodnot specifických příkonů 30 W/m
2
 resp. 10 W/m

3
 

vztažených na zastavěnou plochu resp. obestavěný prostor. V některých případech pak jsou 

k dispozici konkrétní údaje v příslušných informačních systémech (např. MAWIS), 

v projektové dokumentaci připravovaných záměrů či jsou tyto postupy suplovány odbornými 

odhady apod. 

Přípojková vedení musí být upravena v souladu s dnešní prosazovanou koncepcí, tj. osazením 

základního rozvaděče vybaveného elektroměrem na hranici pozemku dané nemovitosti. 

Další pracovní program, úkoly a principy jejich řešení jsou obvykle již vázány na konkrétní 

zadání, konkrétní podmínky. Racionální postup rozhodování pak je možný s využitím dalších 

dostupných podkladů a příruček. I v tomto případě je též možné hledat řešení formou poptání 

se u příslušných firem, tj. formou výzvy, aby nabídly svá řešení na základě příslušného 

jednotného zadání. 

Základním principem je též těsná spolupráce s kompetentními pracovníky majitele, správce 

a provozovatele zařízení a objektů rozvodu a distribuce elektrické energie ve všech fázích 

zpracování ÚPD. 

Zpřehlednění některých příkladů výskytu problémů nebo možností řešení (kromě těch, již 

zmiňovaných výše a v kapitole C.8.2.3): 

 problém tras venkovních vedení VVN 110 kV a VN 22 kV, které se dostávají (dostaly) do 

těsného kontaktu se stávající i plánovanou zástavbou a do střetu s rozvojovými a dalšími 

oprávněnými a očekávanými záměry / realizace přeložek těchto vedení do podzemní 

kabelové trasy / zadat k řešení specialistům, 

 ohrožení elektrozařízení a objektů elektrických stanic lokalizovaných v aktivním či 

pasivním inundačním území / jejich přemístění mimo zátopové území, jejich vyvýšení nad 

rizikovou úroveň či další opatření, 

 ohrožení elektrozařízení zemními pracemi a terénními úpravami / zajištění odpovídajícího 

dohledu včetně zachování dostatečného (odpovídajícího) krytí vedení, 

 ohrožení elektrozařízení jejich překrytím nerozebíratelnou či obtížně rozebíratelnou 

konstrukční vrstvou / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných 

opatření, 
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 ohrožení stability konstrukcí podpěrných bodů elekrozařízení či stožárových trafostanic / 

zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných opatření, 

 ohrožení funkce zařízení sloužících k uzemnění / zajištění odpovídajícího dohledu včetně 

uplatnění potřebných opatření, 

 ohrožení elektrozařízení umístěním skládek materiálu či zeminy nad / pod vedením 

rozvodu a distribuce elektrické energie / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění 

potřebných opatření, 

 ohrožení nebo omezení volného průjezdu v ochranném pásmu vedení VN a VVN / 

zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných opatření, (odstranění 

překážek včetně oplocení apod.) apod. 

Řešení otázky ochranných pásem elektrorozvodných zařízení zřizovaných po 31. 12. 1994 je 

dána energetickým zákonem č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, který platil do 31. 12. 2000 

(ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodiče na každou 

stranu; u kabelových vedení od krajního kabelu na každou stranu); uvedeny jsou hodnoty 

ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který začal 

platit od 1. 1. 2001 a který nahradil zákon č. 222/1994 Sb., pro nová zařízení: 

 u nadzemních vedení nad 1 kV do 35 kV vč. 7 m  

 u nadzemních vedení nad 35 kV do 110 kV vč. 12 m 

 pro závěsná kabelová vedení 1 m  

 u nadzemních vedení nad 110 kV do 220 kV vč. 15 m  

 u nadzemních vedení nad 220 kV do 400 kV vč. 20 m 

 u nadzemních vedení nad 400 kV 30 m 

 u elektrických stanic (nad 1 kV do 52 kV) 7 m 

V případě zájmového území mají veškerá dříve instalovaná zařízení (venkovní vedení VN 

22 kV a distribuční trafostanice) ochranné pásmo 10 m na každou stranu dle zákona 

č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) a prováděcího 

předpisu – vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, 

rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon). 

Analogické dopady pak vyplývají z požadavků minimálních vzdáleností vodičů venkovních 

vedení od povrchu terénu: 5 m resp. 6 m (nad zemědělskými plochami) pro vedení do 1 kV; 

6 m pro vedení 10 kV až 110 kV; 7 m pro vedení 220 kV; 8 m pro vedení 400 kV; 

(nevztahuje se na svody z venkovního vedení k jiným částem elektrického zařízení). 

Za součást principů řešení je možné též považovat odpověď na otázku: Jak má vypadat 

výstup řešení, jaké jsou představy o obsahu ÚPD v úseku zásobování energiemi 

a zásobování elektrickou energií? 

Předpokládá se, že bude dostatečně charakterizován a zdokladován aktuální stav všech 

v území zastoupených energetických systémů, tj. např. též vyhodnocení úrovně jejich 
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koordinovaného spolupůsobení, dále stav elektrorozvodných zařízení včetně zařazení 

potřebných výkresových (koordinační situace ve vhodném měřítku) a dalších příloh. 

 Analogicky pak musí být charakterizováno a zdokumentováno technické řešení garantující 

rozvoj území dle ÚPD pro časový horizont návrhu (v případě konceptu ÚPD a územní 

studie nesmí chybět varianty řešení a jejich vyhodnocení). 

 Rekapitulace důležitých parametrů zařízení a objektů / elektrických stanic 

a elektrorozvodných zařízení. 

 Výsledky prověření bilance kapacitních parametrů distribučních trafostanic a nároků na 

příkony pro zastavitelné plochy včetně návrhu opatření (přebudování stávajících či 

vybudovaných nových trafostanic) v časovém horizontu návrhu.  

 Výsledky prověření možností obsluhy (připojení) plánovaných zastavitelných ploch 

a dosud nepřipojených objektů / areálů formou prostého rozšíření elektrorozvodné sítě 

(včetně sítě veřejného osvětlení). 

 Zpřehlednění širších územních vztahů v úseku energetiky jako celku a v úseku zásobování 

elektrickou energií včetně nezbytných opatření garantujících trvalý územní rozvoj. 

 Zpřehlednění záměrů v úseku zásobování elektrickou energií a jejich předpokládané 

realizace (etapizace), výsledky prověření priorit a programu obnovy IM 

elektrorozvodných zařízení (včetně vymezení koncepce užití BT) ve spolupráci 

s majitelem, správcem a provozovatelem elektrorozvodných sítí. 

 Vymezení ochranných pásem / OP zařízení (vedení a elektrických stanic). 

 Základní údaje o způsobu provozu elektrorozvodné sítě (z platného provozního řádu) 

a o jeho provozovateli / provozovatelské společnosti. 

 Výsledky prověření a zpřehlednění stavu náhradních a doplňkových zdrojů elektrické 

energie a elektrických zařízení a jejich způsobů užívání. 

 Výsledky prověření a zpřehlednění náhradního a nouzového (havarijního) zásobování 

elektrickou energií. 

 Zpřehlednění rozsahu instalace elektrorozvodných zařízení a objektů v privátních 

pozemcích (výsledky kontroly včetně řešení problému alespoň formou věcného břemene). 

 Zpřehlednění elektrorozvodných zařízení a objektů, které byly a jsou vyřazeny z provozu 

a zda jsou určeny k odstranění (zpřehlednění způsobu jejich odstranění). 

 Výsledky analýzy rizik v úseku energetiky jako celku a v úseku zásobování elektrickou 

energií a návrh řešení jejich eliminace. 

C.8.3.4  Principy řešení zásobování zemním plynem (plošná plynofikace území) 

V návaznosti na kapitolu C.8.2.4 je nezbytné uvést základní podklady oboru plynárenství. 

Směrnice rady EHS o liberalizaci trhu s energiemi. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/30/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh 

se zemním plynem. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické 

koncepce. 

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 

znění vyhlášky č. 352/2000 Sb.  

 

Technické podklady: 

Výnos FMPE č. 1/79 Pravidla o bezpečnosti práce a ochrany zdraví v plynárenství.  

Výnos FMH č.j. 93 071/90 Pravidla pro provoz plynárenských zařízení.  

ČSN 01 3464 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu.  

ČSN EN 1594 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů, 

Funkční požadavky.  

ČSN EN 12007 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 

včetně.  

ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů.  

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.  

ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny. 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.  

ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení.  

ČSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití. 

Pokud jde o další principy řešení, je možné udělat odkaz na Plynárenskou příručku
17)

 

a nezatěžovat text tohoto metodického materiálu. Z důležitých podkladů, které se výrazněji 

promítají do ÚPD v úseku zásobování zemním plynem, to jsou zejména energetické generely 

dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li již 

k dispozici a je-li jejich platnost potvrzena zadáním pro zpracování ÚPD. Výrazně též 

spolupůsobí při rozhodování o uplatnění plošné plynofikace zájmového území sídel 

požadavek na dobu ekonomické návratnosti investičních prostředků (dnes limitované obvykle 

                                                 

 
17) 

 Plynárenská příručka. Praha: GAS s. r. o., 1997. ISBN 80-902339-6-1. 
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do deseti let; je vyčíslována jako podíl investičních nákladů plus ročních provozních nákladů 

a ročních výnosů z prodeje zemního plynu). 

V rámci reakce na další vývoj řešeného zájmového území (záměry v zastavěném území 

a zastavitelných plochách) je nezbytné prověřit technické podmínky pro jejich připojení na 

stávající distribuční plynovodní STL a NTL sítě a jejich rozšíření do území rozvojových 

lokalit a navrhnout ucelené řešení (v případě STL rozvodných sítí je toto obvykle bez 

komplikací možné zejména tehdy, je-li projektová dokumentace zpracována v návaznosti na 

studie řešení plošné plynofikace sdružení většího počtu obcí / mikroregionů apod.). 

Výpočet parametrů přírůstku potřeby zemního plynu pro řešené zájmové území se obvykle 

přímo neprovádí s tím, že nepřímo jej lze odvodit z podílů rozvoje základních energetických 

systémů uplatňujících se v zájmovém území (viz Tabulka 4) a z parametrů potřebných nových 

zdrojových (výkonových) kapacit distribuční plynovodní sítě pro záměry v zastavěném území 

a zastavitelných plochách. V mnoha případech pak bývají k dispozici tyto potřebné údaje v již 

existujících generelech plošné plynofikace obcí, sdružení obcí, mikroregionů apod. 

 Další pracovní program / úkoly a principy jejich řešení jsou obvykle již vázány na 

konkrétní zadání a podmínky. Racionální postup rozhodování je pak možný např. využití 

odborníků, tj. specialistů v daném oboru či dostupných podkladů a příruček.  

 Do jisté míry lze použít i postupu formou poptání u specializovaných firem na základě 

jednotného zadání. Základním principem řešení je též těsná spolupráce s kompetentními 

pracovníky majitele, správce a provozovatele zařízení a objektů pro zásobování zemním 

plynem (energetickým plynem) ve všech fázích zpracování ÚPD. 

Zpřehlednění některých příkladů výskytu problémů / možností řešení (kromě těch, již 

zmiňovaných výše a v kapitole C.8.2.4): 

 ohrožení plynárenských zařízení a objektů lokalizovaných v aktivním či pasivním 

inundačním území / jejich přemístění mimo zátopové území, jejich vyvýšení nad 

rizikovou úroveň či další opatření, 

 ohrožení citlivých plynárenských zařízení a objektů zemními pracemi a terénními 

úpravami / zajištění odpovídajícího dohledu včetně zachování dostatečného 

(odpovídajícího) krytí vedení, 

 ohrožení plynárenských zařízení jejich překrytím nerozebíratelnou či obtížně 

rozebíratelnou konstrukční vrstvou / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění 

potřebných opatření, 

 ohrožení plynárenských zařízení umístěním skládek materiálu či zeminy nad plynovodním 

potrubím / odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných opatření,  

 ohrožení či omezení volného průjezdu (podjezdu) a manipulace v ochranném či 

bezpečnostním pásmu plynovodů / odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných 

opatření, 

 zabezpečení kontroly těsnosti plynovodů a plynárenských zařízení / odpovídajícího 

dohledu včetně uplatnění potřebných opatření, (důsledné dodržování provozních řádů), 
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 zabezpečení kontroly provozu zařízení aktivní protikorozní ochrany kovových úložných 

zařízení komplexně v kooperaci s ostatními zainteresovanými subjekty / odpovídajícího 

dohledu včetně uplatnění potřebných opatření, apod. 

Řešení otázky ochranných OP a bezpečnostních pásem BP plynárenských zařízení (objektů 

a plynovodů) je dáno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon): 
 

Tabulka 5 

Ochranná pásma (OP) a bezpečnostní pásma (BP) plynárenských zařízení (objektů 

a plynovodů) 

Nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v intravilánu – ochranné 

pásmo 
1 m (na obě strany) 

Středotlaké a ostatní plynovody a přípojky v extravilánu – ochr.pásmo 4 m  (na obě strany) 

Podzemní zásobníky – bezpečnostní pásmo 250 m  (od půdorysného obrysu) 

Tlakové zásobníky zkapalněného plynu do vnitřního obsahu – 

bezpečnostní pásmo 
  

nad 5 m
3
 do 20 m

3
 20 m  (od půdorysného obrysu) 

nad 20 m
3
 do 100 m

3
 40 m  (od půdorysného obrysu) 

nad 100 m
3
 do 250 m

3
 60 m  (od půdorysného obrysu) 

nad 250 m
3
 do 500 m3 100 m  (od půdorysného obrysu) 

nad 500 m
3
 do 1000 m

3
 150 m  (od půdorysného obrysu) 

nad 1000 m
3 
do 3000 m

3
 200 m  (od půdorysného obrysu) 

nad 3000 m
3
 300 m  (od půdorysného obrysu) 

Plynojemy – bezpečnostní pásmo   

do 100 m
3
 30 m (od půdorysného obrysu) 

nad 100 m
3
 50 m (od půdorysného obrysu) 

Plnírny plynů – bezpečnostní pásmo 100 m (od půdorysného obrysu) 

Zkapalňovací stanice stlačených plynů – bezpečnostní pásmo 100 m (od půdorysného obrysu) 

Odpařovací stanice stlačených plynů – bezpečnostní pásmo 100 m (od půdorysného obrysu) 

Kompresorové stanice – bezpečnostní pásmo 100 m (od půdorysného obrysu) 

Regulační stanice vysokotlaké – bezpečnostní pásmo 10 m (od půdorysného obrysu) 

Regulační stanice vysokotlaké – bezpečnostní pásmo 20 m (od půdorysného obrysu) 

Regulační stanice středotlaké – bezpečnostní pásmo 4 m (od půdorysného obrysu) 

Nízkotlaké a středotlaké plynovody a plynovodní přípojky v intravilánu – 

bezpečnostní pásmo 
1 m (na obě strany) 

Vysokotlaké plynovody do 40 barů – bezpečnostní pásmo   

do DN 100 vč. 10 m (na obě strany) 

nad DN 100 do DN 300 vč. 20 m (na obě strany) 

nad DN 300 do DN 500 vč. 30 m (na obě strany) 

do DN 500 do DN 700 vč. 45 m (na obě strany) 

nad DN 700 65 m (na obě strany) 

Vysokotlaké plynovody nad 40 barů – bezpečnostní pásmo   

do DN 100 vč. 80 m (na obě strany) 

nad DN 100 do DN 500 vč. 120 m (na obě strany) 

nad DN 500 160 m (na obě strany) 
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Za součást principů řešení je účelné též považovat odpověď na otázku: Jak má vypadat 

výstup řešení, jaké jsou představy o obsahu ÚPD pro úsek zásobování zemním plynem? 

 Předpokládá se, že bude dostatečně charakterizován a zdokladován aktuální stav všech 

plynárenských zařízení včetně zařazení potřebných výkresových (např. koordinační 

situace ve vhodném měřítku) a dalších příloh. 

 Analogicky pak musí být charakterizováno a zdokumentováno technické řešení garantující 

rozvoj území dle ÚPD pro časový horizont návrhu (v případě konceptu ÚPD a územní 

studie nesmí chybět varianty řešení a jejich vyhodnocení). 

 Rekapitulace důležitých parametrů plynárenských zařízení (objektů a plynovodů). 

 Výsledky prověření bilance kapacitních parametrů napojovacích uzlů a nároků potřeby 

zemního plynu pro záměry v zastavěném území a zastavitelných plochách včetně návrhu 

opatření v časovém horizontu. 

 Výsledky prověření možností obsluhy (připojení) zastavitelných ploch a dosud 

nepřipojených objektů / areálů formou prostého rozšíření rozvodné plynovodní STL / 

NTL sítě. 

 Zpřehlednění širších územních vztahů v úseku zásobování zemním plynem včetně 

nezbytných opatření garantujících trvalý územní rozvoj. 

 Zpřehlednění záměrů v úseku zásobování zemním plynem (plošné plynofikace zájmového 

území) a jejich předpokládané realizace (etapizace), výsledky prověření priorit a programu 

obnovy IM plynárenských zařízení (včetně vymezení koncepce užití BT) ve spolupráci 

s majitelem, správcem a provozovatelem plynárenských zařízení a sítí. 

 Vymezení ochranných pásem (OP) a bezpečnostních pásem (BP) plynárenských zařízení 

(plynárenských objektů a plynovodů). 

 Základní údaje o způsobu provozu rozvodné STL / NTL sítě (z platného provozního řádu) 

a o jeho provozovateli / provozovatelské společnosti. 

 Zpřehlednění uplatnění objektů s kogeneračními jednotkami. 

 Zpřehlednění rozsahu instalace plynárenských zařízení (plynovodů a objektů) v privátních 

pozemcích (výsledky kontroly včetně řešení problémů alespoň formou věcného břemene). 

 Zpřehlednění plynárenských zařízení a objektů, které byly a jsou vyřazeny z provozu a zda 

jsou určeny ke odstranění (zpřehlednění způsobu jejich odstranění). 

 Výsledky analýzy rizik v úseku zásobování zemním plynem a návrh řešení jejich eliminace. 

C.8.3.5  Principy řešení centralizovaného zásobování teplem a teplou užitkovou vodou 

(teplofikace území) 

V návaznosti na kapitolu C.8.2.5 je nezbytné uvést základní podklady oboru zásobování 

teplem a teplou užitkovou vodou. 

Směrnice rady EHS o liberalizaci trhu s energiemi. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické 

koncepce. 

Technické podklady: 

ČSN EN 13941 – Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených 

potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí. 

ČSN EN 253 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro 

bezkanálová vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky 

polymethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění polyethylenu. 

ČSN EN 448 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro 

bezkanálová vedení vodních tepelných sítí – Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, 

polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu. 

ČSN EN 488 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce 

předizolovaných potrubí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky 

s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.  

ČSN EN 489 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro 

bezkanálová vedení vodních tepelných sítí – Spojky pro ocelové teplonosné trubky, 

s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějšího pláště z polyethylenu. 

ČSN EN 14419 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro 

bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Systémy kontroly provozu. 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.  

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy.  

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody. Navrhování a projektování. 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

Pokud se jedná o další možné principy řešení, je možné udělat především odkaz na 

Topenářskou příručku
18)

 a Rekonstrukci zásobování sídlišť teplem
19)

 a nezatěžovat text tohoto 

metodického materiálu. Ze základních podkladů, které se výrazněji promítají do ÚPD v úseku 

centralizovaného zásobování teplem a teplou vodou (SCZT-TV), to jsou zejména energetické 

                                                 

 
18) 

 Topenářská příručka. Svazek 1 a 2. Praha: GAS s. r. o., 2001. ISBN 80-86176-82-7, ISBN 80-861176-83-5, 

ISBN 80-861176-81-9. 
19) 

 Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. ISBN 80-02-01228-3. 
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generely dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou-li již pro aktuálně řešené zájmové území k dispozici a je-li jejich platnost potvrzena 

zadáním pro zpracování ÚPD. Výrazně též při rozhodování o uplatnění SCZT-TV či jeho 

rozšiřování v daném zájmovém území spolupůsobí konkurenční schopnost SCZT-TV 

v daném případě a dále též ekologické limity (především emisní limity znečištění ovzduší). 

V rámci reakce na další vývoj řešeného území (záměry v zastavěném území a zastavitelných 

plochách) je nezbytné prověřit technické podmínky pro jejich připojení na stávající primární 

či sekundární distribuční síť (např. i na stávající předávací stanice) a rozšíření systému do 

území plánovaných rozvojových lokalit a navrhnout ucelené konkurenceschopné řešení. 

Stanovení parametrů přírůstku nároků na tepelnou energii řešeného území, zajišťovaného 

prostřednictvím SCZT-TV, se pro účely územně plánovací obvykle opírá o odhady či se 

odvozuje z podílů rozvoje základních energetických systémů uplatňujících se aktuálně 

v zájmovém území (viz Tabulka 4), nebo se může taková hodnota po kontrole převzít z již 

existující projektové dokumentace připravovaného investičního záměru, je-li k dispozici. 

Další pracovní program / úkoly a principy jejich řešení jsou obvykle již vázány na konkrétní 

zadání a podmínky. Efektivní postup rozhodování je pak možný např. využitím odborníků, tj. 

specialistů v daném oboru či dostupných podkladů (např. i ÚPD jiného území s podobným 

zadáním zpracované tak, že mohou být metodicky použity) a praktických příruček. Základním 

principem je též těsná spolupráce s kompetentními pracovníky majitele, správce 

a provozovatele zařízení a objektů SCZT-TV ve všech fázích zpracování ÚAP / ÚPD. Ve 

zvláště závažných případech pak lze též využít specializovaných firem a nezávislých expertů. 

Zpřehlednění některých příkladů výskytu problémů / možností řešení (kromě těch, již 

zmiňovaných výše a v kapitole C.8.2.5): 

 zabránění či alespoň omezení řešení prosté rekonstrukce stávajících tras v kanálovém 

provedení (uložené v montážních kanálech) formou náhrady těchto tras zcela novými 

s užitím bezkanálových způsobů ukládání (za vhodnější je nutné považovat využití 

stávajících tras montážních kanálů a jejich vystrojení užitím sdružené konstrukce 

předizolovaných potrubí; důvodem je to, že jde o riskantní improvizaci a neúměrné 

blokování a zahušťování podzemí ve veřejném prostoru právě liniovými zařízeními 

SCZT-TV obvykle též na úkor ostatních nositelů oprávněných zájmů ve veřejném 

prostoru) / podřízení se zájmům priority preventivní prostorové a další koordinace ve 

veřejném prostoru; využití nezávislých expertů oboru městské inženýrství, 

 ohrožení zařízení a objektů SCZT-TV lokalizovaných v aktivním či pasivním inundačním 

území / jejich přemístění mimo zátopové území, jejich vyvýšení nad rizikovou úroveň či 

další opatření, 

 ohrožení zařízení a objektů SCZT-TV zemními pracemi a terénními úpravami / zajištění 

odpovídajícího dohledu včetně zachování dostatečného (odpovídajícího) krytí vedení, 

 ohrožení zařízení SCZT-TV jejich překrytím nerozebíratelnou či obtížně rozebíratelnou 

konstrukční vrstvou / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných 

opatření, 
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 ohrožení zařízení SCZT-TV umístěním skládek materiálu či zeminy nad potrubními 

trasami SCZT-TV / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných 

opatření, 

 ohrožení či omezení volného průjezdu a manipulace v ochranném pásmu zařízení 

a objektů SCZT-TV / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných 

opatření, 

 zabezpečení kontroly těsnosti potrubních tras SCZT-TV zaváděním systému účinné 

kontroly dle (důsledné dodržování provozních řádů), 

 zabezpečení kontroly provozu zařízení aktivní protikorozní ochrany kovových úložných 

zařízení komplexně v kooperaci s ostatními zainteresovanými subjekty / zajištění 

odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných opatření, 

 transformace parních soustav na horkovodní / zadat k řešení specialistům, 

specializovaným firmám, 

 zabezpečení výsledného celkového efektu programů modernizace SCZT-TV (např. 

zaváděním dokonalejších systémů měření a regulace), programů zateplování objektů 

včetně užití moderních odběrových armatur a zařizovacích předmětů TUV a programů 

kooperace s ostatními energetickými systémy / Facility Management apod. 

Za součást principů řešení je účelné považovat též odpověď na otázku: Jak má vypadat 

výstup řešení, jaké jsou představy o základním obsahu ÚPD pro úsek centralizovaného 

zásobování teplem a teplou užitkovou vodou? 

Analogicky pak musí být charakterizováno a zdokumentováno technické řešení garantující 

rozvoj území dle ÚPD pro časový horizont návrhu (v případě konceptu ÚPD a územní studie 

nesmí chybět varianty řešení a jejich vyhodnocení). 

 Rekapitulace důležitých parametrů zařízení SCZT-TV (objektů a potrubních tras). 

 Výsledky prověření bilance kapacitních parametrů napojovacích uzlů a nároků potřeby 

tepla pro záměry v zastavěném území a zastavitelných plochách včetně návrhu opatření 

v časovém horizontu návrhu. 

 Výsledky prověření možností obsluhy (připojení) zastavitelných ploch a dosud 

nepřipojených objektů / areálů formou prostého rozšíření SCZT-TV. 

 Zpřehlednění širších vztahů v úseku zásobování teplem prostřednictvím SCZT-TV včetně 

nezbytných opatření garantujících trvalý územní rozvoj. 

 Zpřehlednění záměrů v úseku zásobování teplem prostřednictvím SCZT-TV a jejich 

předpokládané realizace (etapizace), výsledky prověření priorit a programu obnovy IM 

SCZT-TV (včetně vymezení koncepce užití BT) ve spolupráci s majitelem, správcem 

a provozovatelem SCZT-TV. 

 Vymezení ochranných pásem (OP) zařízení (potrubních tras a objektů SCZT-TV). 

 Základní údaje o způsobu provozu SCZT-TV (z platného provozního řádu) a o jeho 

provozovateli/provozovatelské společnosti. 
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 Výsledky prověření a zpřehlednění stavu náhradních a doplňkových tepelných zdrojů 

a dalších zařízení a jejich způsobů užívání (včetně uplatnění objektů s kogeneračními 

jednotkami apod.). 

 Výsledky prověření a zpřehlednění náhradního a nouzového (havarijního) zásobování 

teplem z SCZT-TV či i jinými energetickými systémy. 

 Zpřehlednění rozsahu instalace zařízení a objektů SCZT-TV v privátních pozemcích 

(výsledky kontroly včetně řešení problémů alespoň formou věcného břemene). 

 Zpřehlednění zařízení a objektů SCZT-TV, které byly a jsou vyřazeny z provozu a zda 

jsou určeny k odstranění (zpřehlednění způsobu jejich odstranění). 

 Výsledky analýzy rizik v úseku zásobování teplem z SCZT-TV a návrh řešení jejich 

eliminace. 

C.8.3.6  Principy řešení elektronických komunikací  

V návaznosti na kapitolu C.8.2.6 je nezbytné uvést základní podklady oboru telekomunikace 

(telekomunikační obsluhy území). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se elektronických komunikací. 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.  

Technické podklady: 

TPP 2001–2003 Technický předpis pro pokládku úložných kabelů (Český Telecom a.s.).  

DOS-T 07.15.01.001 Telekomunikační sítě optických kabelů (ČKAIT, 12/1998). 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení 

před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN.  

ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

25 kV, 50 Hz.  

ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení.  

Pokud jde o další principy řešení, je možné se též odkázat na podklady Českého 

telekomunikačního úřadu a na rozsáhlý soubor firemních podkladů. 

V rámci reakce na další vývoj v řešeném území (záměry v zastavěném území a zastavitelných 

plochách) je třeba prověřit technické podmínky pro jejich připojení na stávající místní 

(účastnické, přístupové) komunikační sítě a jejich rozšíření do území rozvojových lokalit 

a navrhnout ucelené řešení. 

Stanovení nárůstu účastnických stanic se dnes již obvykle neprovádí. Pouze se předpokládá, 

že musí být (a je žádoucí, aby byla) k dispozici taková rezerva v kapacitě telefonních ústředen 

a podústředen (traťových, síťových a účastnických rozvaděčů), která umožní napojení 

bytových objektů s kapacitou 2 x 2 páry na jednu bytovou jednotku či rodinný dům a objekty 

či areály podnikatelských aktivit dle dohody analogicky (přímým napojením, pomocí 
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pobočkové ústředny, kombinovaně) tak, že způsob připojení bude adekvátní pro zajištění 

odpovídajících úzkopásmových komunikačních služeb hovorového i nehovorového 

charakteru. Na kabelové komunikační síti je třeba počítat s osazením úměrného počtu 

účastnických rozvaděčů (dále ÚR). 

V případě radiokomunikačních služeb je situace technicky relativně jednodušší vzhledem 

k současné nabídce a dostupnosti těchto služeb. 

Další pracovní program / úkoly a principy jejich řešení jsou obvykle již vázány na konkrétní 

zadání a podmínky. Efektivní postup rozhodování je pak možný např. využitím odborníků, tj. 

specialistů v daném oboru či dostupných podkladů a příruček. Do jisté míry lze použít 

i postupu formou poptávání u specializovaných firem a v území již fungujících či 

potenciálních operátorů komunikační obsluhy na základě jednotného zadání. Základním 

principem je též těsná spolupráce s kompetentními pracovníky majitelů, správců 

a provozovatelů (operátorů) zařízení komunikační obsluhy zájmového území ve všech fázích 

zpracování ÚPD. 

Zpřehlednění některých příkladů výskytu problémů/možností řešení (kromě těch, již 

zmiňovaných výše a v kapitole C.8.2.6): 

 ohrožení komunikačních zařízení a objektů lokalizovaných v aktivním či pasivním 

inundačním území / jejich přemístění mimo zátopové území, nad rizikovou úroveň či 

uplatnění i dalších opatření, 

 ohrožení komunikačních zařízení a objektů zemními pracemi a terénními úpravami / 

zajištění odpovídajícího dohledu včetně zachování dostatečného (odpovídajícího) krytí 

vedení, 

 ohrožení komunikačních zařízení jejich překrytím nerozebíratelnou či obtížně 

rozebíratelnou konstrukční vrstvou / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění 

potřebných opatření, 

 ohrožení stability konstrukcí podpěrných bodů komunikačních zařízení / zajištění 

odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných opatření, 

 ohrožení funkce zařízení sloužících k uzemnění komunikačních objektů / zajištění 

odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných opatření, 

 ohrožení komunikačních zařízení umístěním skládek materiálu či zeminy nad / pod 

vedením rozvodu komunikací / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění 

potřebných opatření, 

 ohrožení či omezení průjezdu (podjezdu) a manipulace v ochranném pásmu 

komunikačních vedení / zajištění odpovídajícího dohledu včetně uplatnění potřebných 

opatření (odstranění překážek včetně oplocení apod.), 

 problém udržení provozu (a rozvoje) či zrušení systému potrubní pošty / zadat k řešení 

specialistům, specializovaným firmám, 

 problém nedostatečného pokrytí signálem mobilních operátorů, TV signálem, apod.  / 

přísluší k řešení Českému telekomunikačnímu úřadu, specialistům, specializovaným 

firmám, 
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 problém ochrany dálkových komunikačních kabelů (kabelů přenosové sítě) / problém 

zpřesnění polohy jejich tras zadat specializovaným firmám, 

 problém rozvoje sítě místního (obecního) rozhlasu (případného uplatnění místních 

radiokomunikačních systémů) / zadat k řešení specialistům, specializovaným firmám, 

 problém nízkého zastoupení optických kabelů v místních komunikačních sítích 

v porovnání s vyspělými státy / problém má charakter nikoli technický ale ekonomický (je 

tedy řešitelný především postupy označenými jako Facility Management), 

 nutnost respektování (zohlednění) existujících a výhledových radioreleových tras 

a podmínek jejich provozu / většinou bezproblémové / jinak zadat k řešení specialistům, 

specializovaným firmám, apod. 

Řešení otázky ochranných pásem, komunikačních zařízení je dáno zákonem č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 

 OP komunikačního vedení (kabelu) v podzemní trase činí 1,5 m na obě strany od krajních 

kabelů, 

 OP komunikačního vedení v ochranné konstrukci činí 1,5 m od okrajů výkopové rýhy, 

 OP dálkových kabelů (kabelů transportní sítě) stanovuje jejich provozovatel. 

Za součást principů řešení je možné též považovat odpověď na otázku: Jak má vypadat 

výstup řešení, jaké jsou představy o obsahu ÚPD pro úsek komunikační obsluhy území? 

Předpokládá se, že bude dostatečně charakterizován a zdokladován aktuální stav všech 

komunikačních systémů a zařízení včetně zařazení potřebných výkresových (např. 

koordinační situace ve vhodném měřítku) a dalších příloh. 

 Analogicky pak musí být charakterizováno a zdokumentováno technické řešení garantující 

rozvoj území dle ÚPD pro časový horizont návrhu (v případě konceptu ÚPD a územní 

studie nesmí chybět varianty řešení a jejich vyhodnocení). 

 Rekapitulace důležitých parametrů zařízení a objektů komunikační obsluhy území. 

 Výsledky prověření bilance kapacitních parametrů komunikačních ústředen a podústředen 

včetně prověření jejich potřebné kapacity pro záměry v zastavěném území 

a zastavitelných plochách a dále včetně případného návrhu nezbytných opatření 

v časovém horizontu návrhu. 

 Výsledky prověření možností obsluhy (připojení) zastavitelných ploch a dosud 

nepřipojených objektů / areálů formou prostého rozšíření místní komunikační sítě. 

 Zpřehlednění širších vztahů v úseku komunikační obsluhy území včetně návrhu 

nezbytných opatření garantujících trvalý územní rozvoj. 

 Zpřehlednění záměrů v úseku komunikační obsluhy území a jejich předpokládané 

realizace (etapizace), výsledky prověření priorit a programu obnovy IM komunikačních 

zařízení a objektů (včetně vymezení koncepce užití BT) ve spolupráci s aktuálně 

i výhledově fungujícím (fungujícími) majitelem (majiteli), správcem / správci 

a provozovatelem (provozovateli) – operátorem (operátory). 
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 Vymezení ochranných pásem komunikačních zařízení a objektů. 

 Základní údaje o způsobu provozu místní komunikační sítě (z platného provozního řádu) 

a o jeho provozovatelích / provozovatelských společnostech (operátorech). 

 Výsledky prověření a zpřehlednění stavu a dalšího vývoje sítě místního rozsahu. 

 Zpřehlednění rozsahu instalace komunikačních zařízení a objektů v privátních pozemcích 

(výsledky kontroly včetně řešení problémů alespoň formou věcného břemene). 

 Zpřehlednění komunikačních zařízení a objektů, které byly a jsou vyřazeny z provozu 

a zda jsou určeny k odstranění (zpřehlednění způsobu jejich odstranění). 

 Výsledky prověření pokrytí zájmového území signálem operátorů mobilních sítí, 

signálem-TV a návrh opatření. 

 Výsledky prověření respektování radioreleových tras a podmínek jejich provozu. 

 Výsledky analýzy rizik v úseku elektronických komunikací a návrh řešení jejich 

eliminace. 

C.8.3.7  Principy řešení odpadového hospodářství, nakládání s odpady  

V návaznosti na kapitolu C.8.2.7 lze uvést základní podklady pro rozhodování v tomto úseku 

v rámci územně plánovací činnosti (současně obsahují principy řešení): 

Směrnice Rady č. 75/442/EHS, o odpadech, ve znění směrnice Rady č.91/156/EHS, směrnice 

Rady č. 91/692/EHS a rozhodnutí Komise 96/350/ES. 

Směrnice Rady č. 86/278/EHS, o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání 

kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES, o obalech a obalových odpadech. 

Směrnice Rady č. 96/82/ES, o prevenci závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/105/ES, kterou se mění směrnice Rady 

č. 96/82/ES o prevenci závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. 

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. [online] EK. Dostupné na www: 

<http://www.irz.cz>. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 

vyhlášky č. 502/2004 Sb.  
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Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 

s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.  

Technické podklady: 

ČSN 07 7001 Popelové hospodářství: Základní požadavky.  

ČSN 07 7002 Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí. 

ČSN EN 13 965 Charakterizace odpadů. Názvosloví. Část 1 a 2. 

Nesporná značná závislost kvality řešení v tomto úseku je obvykle dána kvalitou smluvního 

vztahu města / obce se subjekty působícími v jejich okolí jako subjekty certifikované pro 

nakládání s odpady, vlastně kvalitou těchto certifikovaných podnikatelských subjektů. 

Zaznamenat lze též v tomto ohledu i závislost na velikosti obce (menší obce jsou relativně 

v jisté nevýhodě). Další pracovní program / úkoly a principy jejich řešení jsou obvykle již 

vázány na konkrétní zadání a podmínky. Racionální postup rozhodování je pak možný např. 

využitím odborníků, tj. specialistů v daném oboru či dostupných podkladů a příruček. 

Zpřehlednění některých příkladů výskytu problémů / možností řešení (kromě těch, již 

zmiňovaných výše a v kapitole C.8.2.7): 

 problém starých ekologických zátěží a jejich sanace / zadat k řešení specialistům, 

specializovaným firmám, 

 problém kvalitních (a důsledných) kontrolních mechanizmů (včetně monitoringu skládek 

KO a vyhodnocování výsledků) pro naplnění vymezeného programu nakládání s odpady 

v konkrétním zájmovém území / zadat k řešení nezávislým expertům, 

 problém přípravy sanace nebezpečných skládek komunálního odpadu KO / zadat k řešení 

odborníkům specializovaných firem, 

 problém kvalitní realizace sanace skládek KO včetně jejich monitoringu / zadat k řešení 

nezávislým expertům, 

 problém nakládání s odpady na hranici či za hranicí trestné činnosti / zadání podnětů 

orgánům činným v oblasti trestné činnosti, 
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 problém soustavné a důsledné evidence produkce a nakládání s odpady / zatímní snaha po 

systémovém řešení není adekvátně naplněna; lze očekávat zlepšení převzetím postupů 

obvyklých ve vyspělých státech EU, atp. 

Výpočet parametrů (bilance) produkce KO a budoucí nárůst (kg/r) se provádí na základě 

zadání či jiným podkladem potvrzených specifických hodnot vztažených na jednoho 

obyvatele či další účelové jednotky za rok. V případě výrobních areálů a podnikatelských 

subjektů jsou obvykle k dispozici jimi zjišťované, evidované a garantované hodnoty. 

Stavební aktivita v zájmovém území nese paralelně produkci značného množství odpadů 

(přebytečné zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich odstranění, resp. využití musí být již 

důsledně ošetřeno projektovou dokumentací jednotlivých staveb ve smyslu bezpečného 

a hospodárného nakládání s tímto materiálem. 

Prvotním nástrojem řešení problematiky nakládání s KO je zřízení stanovišť snadno 

dostupných kontejnerů pro separovaný KO. V rámci reakce na další vývoj řešeného 

zájmového území jde o prověření počtu a vhodnosti polohy stávajících stanovišť (případný 

návrh změn a úprav) a dále návrh zřízení dalších stanovišť pro zastavitelné plochy. Prověření 

s návrhem změn a opatření se týká též analogicky sběrných dvorů (systému sběru) 

velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu a jeho odstranění. 

Řešení ochranných pásem, prvků systémů nakládání s odpady je zejména 

v komplikovanějších případech upraveno speciálními předpisy a obvyklé je zadat takové 

vymezení OP příslušným specialistům. 

Za součást principů řešení je účelné považovat odpověď na otázku: Jak má vypadat výstup 

řešení, jaké jsou představy o obsahu ÚPD na úseku nakládání s odpady? 

 Předpokládá se, že bude dostatečně charakterizován a zdokladován aktuální stav v úseku 

nakládání s odpady v daném řešeném území včetně zařazení potřebných výkresových 

a dalších příloh. 

 Analogicky pak musí být charakterizováno a zdokumentováno technické, organizační 

(smluvní apod.) řešení v tomto úseku, garantující trvale udržitelný rozvoj území ve vazbě 

na návrh urbanistické části ÚPD pro časový horizont návrhu (v případě konceptu ÚPD 

a územní studie nesmí příp. chybět varianty řešení a jejich vyhodnocení). 

 Rekapitulace důležitých parametrů produkce KO a dalších odpadů a parametrů prvků, 

které jsou součástí systému nakládání s odpady pro časový horizont návrhu. 

 Výsledky prověření nakládání s odpady po realizaci záměrů v zastavěném území 

a v zastavitelných plochách.  

 Zpřehlednění širších územních vztahů v úseku nakládání s odpady (včetně vazeb do úseků 

souvisejících, např. dopravy). 

 Zpřehlednění významných záměrů v úseku nakládání s odpady (včetně prověření priorit). 

 Vymezení ochranných pásem prvků systémů nakládání s odpady. 

 Základní údaje o způsobu provozu systémů nakládání s odpady a o jeho provozovatelích / 

provozovatelských společnostech (včetně zpřehlednění příslušných smluvních vztahů). 

 Výsledky analýzy rizik v úseku nakládání s odpady a návrh řešení jejich eliminace. 
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Literatura, právní a technické předpisy: 

GRÜNWALD, A.  MACEK, L.  ŠRYTR, P.  ČIHÁKOVÁ, I. Vodárenství. TK 11. Praha: 

ČKAIT, 1998. ISBN 80-902460-7-9. 

HLAVÍNEK, P.  MIČÍN, J.  PRAX, P. Příručka stokování a čištění. Brno: Vydavatelství 

NOEL 2000 s. r. o., 2001. ISBN 80-86020-30-4. 

KREJČÍ, V. a kol. Odvodnění urbanizovaných území, koncepční přístup. Brno: Vydavatelství 

NOEL 2000 s. r. o., 2002. ISBN 80-86020-39-8. 

TRUPL, J. Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy. Praha: VÚV, 

1958. Práce a studie, sešit 97. 

ŠRYTR, P. a kol. Městské inženýrství. 1. a 2. díl. Praha: Academia, ČMT, ČKAIT, 1999 

a 2001. ISBN 80-200-0663-X a ISBN 80-200-0440-8. 

Plynárenská příručka. Praha: GAS s. r. o., 1997. ISBN 80-902339-6-1. 

Topenářská příručka. Svazek 1 a 2. Praha: GAS s. r. o., 2001. ISBN 80-861176-82-7, ISBN 

80-861176-83-5, ISBN 80-861176-81-9/soubor. 

BENEŠ, B. a kol. Praktická pomůcka odpadového hospodářství. Svazek 1 a 2. Praha: Verlag 

Dashöfer, 1999. ISBN 80-902247-9-2. 

TPP 2001–2003 Technický předpis pro pokládku úložných kabelů. Český TELECOM a. s. 

Zásady a pravidla územního plánování. Brno: VÚVA, URBION, 1984. 

ŘIHOŠEK, M. Inženýrský urbanismus. Praha: ČVUT v Praze, 1981. 

ŠRYTR, P.  KRATOCHVÍL, K. Normalizace a typizace inženýrských sítí. Praha: ČVUT 

v Praze, 1990. 

Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. 

ISBN 80-02-01228-3. 

Uložení sítí technického vedení v uličním profilu. Plzeň: Útvar koncepce a rozvoje města 

Plzně, 1997. 

Dohoda o technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně 

podmínek pro ukládání inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze. Praha: Magistrát 

hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, 1999. 

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón: Technické podmínky. Praha: MDS ČR – OPK, 

vyd. KAURA publishing, 2008. ISBN 80-902527-0-2. 

Koordinace zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí. In Sborník semináře SYS 104. Odborný 

garant Doc. P. Šrytr. Praha: 2001. 

ŠRYTR, P. Městský mobiliář z pohledu městského inženýrství. Architektura & stavitelství, 

2002, ročník X, č. 4, s. 2025. ISBN 1211-5975. 

Bezvýkopové technologie při výstavbě a rekonstrukci inženýrských sítí. Stavební informace, 

CzSTT, 2005, monotematické č. 5. ISSN 1211-2259. 
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Technické doporučení MZe ČR I-F-22: Ekonomické meze veřejného zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Praha: HDP, 1996. 

Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení hl. m. Prahy. Praha: PVS a. s., 

PVK a. s., HDP a. s., D-plus s. r. o., 2001. 

DOS.T 09 Způsoby ukládání inženýrských sítí. Doporučený standard technický. Praha: 

ČKAIT, 1998. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.   

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 5/1985 Sb., o Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice 

států. 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení. 

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve 

vodě. 

ČSN EN 12613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi. 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky. 

ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními. 

Poznámka:  

Vzhledem k tomu, že v praxi existuje TI realizovaná dle dnes již vyřazených technických 

norem ze soustavy ČSN, je třeba vnímat tyto normy jako potenciální informační zdroj.  
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Další užitečné odkazy k problematice: 

Portál územního plánování 

http://portal.uur.cz/oborove-informace-o-uzemi/technicka-infrastruktura.asp 

Metodická pracovní pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem 

V Praze květen 2011 

http://www.mmr.cz/getmedia/7664753c-7631-4f3e-a352-5784db2901b3/Metodicky-pokyn-

MMR-verze-05-2011.pdf    

Soupis zkratek: 

AT-stanice stanice pro zvětšení tlaku vody, hydroforová stanice, Buster Station 

BP   bezpečnostní pásmo 

BT    bezvýkopové technologie (Trenchless Technologies) 

CzSTT  
Česká společnost pro bezvýkopové technologie (Czech Society for 

Trenchless Technology   

ČD České dráhy, a.s. 

ČKAIT 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných v investiční 

výstavbě 

ČMT Česká matice technická 

ČOV čistírna odpadních vod 

EU   Evropská unie 

IM  investiční majetek 

IS inženýrské sítě, vedení a objekty inženýrských sítí 

KO  komunální odpady 

MaR  měření a regulace 

MPP méně příznivé podmínky 

MZe ČR  Ministerstvo zemědělství ČR 

NN, VN, VVN 
vedení nízkého napětí, vedení vysokého napětí, vedení velmi vysokého 

napětí 

NTL, STL, VTL  nízkotlaké plynovody, středotlaké plynovody, vysokotlaké plynovody,  

OP  ochranné pásmo 

PHM pohonné hmoty 

PRVK UK Program rozvoje vodovodů a kanalizací území příslušného kraje 

RP regulační plán 

SCZT-TV systém centralizovaného zásobování teplem a teplou vodou 

TI technická infrastruktura 

TNV  odvětvová technická norma vodního hospodářství MZe ČR 

TPG  technická pravidla Českého plynárenského svazu 

http://portal.uur.cz/oborove-informace-o-uzemi/technicka-infrastruktura.asp
http://www.mmr.cz/getmedia/7664753c-7631-4f3e-a352-5784db2901b3/Metodicky-pokyn-MMR-verze-05-2011.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/7664753c-7631-4f3e-a352-5784db2901b3/Metodicky-pokyn-MMR-verze-05-2011.pdf
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TV  televize, televizní 

TUV, TV  teplá užitková voda, teplá voda 

ÚAP  územně analytické podklady 

ÚNMZ  Úřad normalizace, měření a zkušebnictví 

ÚP  územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚPP  územně plánovací podklady 

ÚR  účastnický rozvaděč 

ZÚR  zásady územního rozvoje 
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Příloha 1 

Klasifikace způsobů ukládání vedení inženýrských sítí 

Zdroj: HOŘČIČKOVÁ, E. – MATĚJKA, P. – MĚŠŤANOVÁ, D. – NENADÁLOVÁ, L.  

ŠRYTR, P. Sdružené trasy inženýrských sítí v urbanizovaných územích. Praha: ČVUT, 2010. 

ISBN 978-80-01-04706-4. 

Tabulka část 1 
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Tabulka část 2 
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Tabulka část 3 
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Tabulka část 4 
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Tabulka část 5 
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Tabulka část 6 
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Tabulka část 7 
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Tabulka část 8 

 

Legenda: 

1. stupeň zabezpečení technického řešení normativními podklady: D – dostatečné, N – nedostatečné, Č – 

částečné, NNN – nežádoucí, nepoužitelné, nepotřebné 

2. stupeň zabezpečení technického řešení typovými podklady: D – dostatečné, N – nedostatečné, Č – částečné, 

NNN – nežádoucí, nepoužitelné, nepotřebné 

3. současné uplatnění v praxi (odhad): N – největší (převažující), P – průměrné, ZN – zatím nedostatečné, OM 

– oprávněně minimální 

4. výhledové uplatnění v praxi / perspektivnost (odhad): M – maximální, preferované, MIN – minimální, U – 

upřednostňované při prostorové volnosti, P – přechodné (dočasné, provizorní), S – speciální (podmíněné 

zvláštními podmínkami aplikace), N – nežádoucí, Č – „čisté technické řešení“, lze uplatnit v celém rozsahu 

území bez nutnosti kombinace na jiné způsoby ukládání; K – technické řešení, které lze uplatnit jen 

v kombinaci na jiné způsoby ukládání 

Poznámka: Technická řešení způsobů ukládání vedení inženýrských sítí je možné považovat zatím za vývojově 

neukončené. 
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Příloha 2 

Zkompletovaná ISTT klasifikace bezvýkopových technologií / BT 

Zdroj: HOŘČIČKOVÁ, E. – MATĚJKA, P. – MĚŠŤANOVÁ, D. – NENADÁLOVÁ, L.  

ŠRYTR, P. Sdružené trasy inženýrských sítí v urbanizovaných územích. Praha: ČVUT, 2010. 

ISBN 978-80-01-04706-4. 
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Příloha 3 

Zpřehlednění uplatnění BT v jednotlivých síťových odvětvích včetně jejich uplatnění při 

aplikacích sdružených tras IS  

 
Vysvětlivky: 

1 „Přímé“ TT, ty, které nabízí klasifikace ISTT a další, jako logický DOPLNĚK, viz níže. „Nepřímé“ TT, ty, 

které logicky vyplývají z klasifikace způsobů ukládání IS, viz Příloha 1. 

2 Rozlišením území aplikace BT na intravilán a extravilán je fakticky zaváděno rozlišení IS dle jejich 

kategorizace (ČSN 73 6005). 

3 Zachováno originální označení BT dle ISTT z důvodu známého rizika nepřesností překladu; s ohledem na 

snahu postupné nápravy terminologických nepřesností v úseku BT je, separátně níže uváděná česká verze, již 

alespoň částečně upravena. 

4 Např. instalace chráničky / svazku chrániček pro optický kabel/kabely do z provozu vyřazeného potrubí. 

5 V případě tlakové či podtlakové kanalizace. 

6 Jen v některých případech. 

7 Jen omezeně a s riziky. 

8 Jen pro malé DN. 

9 Pro DN 100 až D 500 i více. 

10 Pro DN < cca DN 300. 

11 Pro menší DN a kratší vzdálenosti. 

12 Pro malé profily DN 12 až cca DN 25. 

13 Pro DN < DN 200 včetně a na kratší vzdálenosti. 

14 Pro DN < DN 2000 a na kratší vzdálenosti. 

15 Pro instalaci chráničky (podchody překážek). 

16 Velikosti aplikovaného DN a délky úseku jsou závislé na geologických podmínkách, na parametrech užitého 

stroje, na pevnostních parametrech materiálu potrubí, apod. 

17 Např. při odlehčení systému jednotné kanalizace o podíly srážkových vod (např. z areálů), či pro tlakovou 

kanalizaci apod. 

18 Např. aplikace sdružené chráničky či ochranné konstrukce jiného typu sdružené trasy IS. 

19 Spíše pro relativně krátké úseky a menší DN. 

20 Pro instalaci chráničky či montážního kanálu. 

21 ISTT klasifikace není kompletní, a proto je nezbytné ji jednak doplnit prostým způsobem (viz. D. „Přímé 

BT“ – DOPLNĚK) a dále s přihlédnutím ke způsobům ukládání IS, viz Příloha 1., je nezbytné klasifikaci BT 

dále zcela logicky kompletovat (viz. E. „NEPŘÍMÉ BT“; při všem se může v jednotlivých případech jednat 

též o „přímou  TT“, bude-li ochranná konstrukce IS instalována bezvýkopově!). Převážná většina 

technologických postupů vázaných na konkrétní způsoby ukládání IS do ochranných konstrukcí představuje 

„nepřímé BT“, tj. „BT s případným časovým posunem“, je-li ochranná konstrukce prvotně instalována 

klasicky, užitím výkopové rýhy. 

22 Aktualizace bude provedena na základě výsledků studie „Výstavba plynových zařízení a uplatnění nových 

trendů ve výstavbě plynových zařízení“ (ČVUT-FSv a RWE, 2010). 
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