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Abstrakt 
 

Disertační práce se zabývá aplikací simulačních a optimalizačních metod v oblasti 

energetického využití odpadů. V úvodu práce je popsán současný stav v oblasti odpadového 

hospodářství v EU. Následující kapitola pojednává o hodnotících kritériích investičních 

záměrů a základních principech stochastického programování. Jádrem práce jsou matematické 

modely zaměřené na plánování a provoz jednotlivých zařízení a problematiku spojenou se 

svozem odpadu. Dopravní úloha dává do souvislostí všechny uvažované projekty 

v hodnoceném zájmovém území a je možné díky ní simulovat toky odpadu mezi producenty 

a zpracovateli.  
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Abstract 
 

PhD thesis deals with the application of the simulation and optimization methods in the 

waste-to-energy field. An introduction describes the current state of the waste management in 

the EU. In the following chapter the evaluation criteria for investment intentions and the basic 

principles of stochastic programming are discussed. The core of the work lays in the 

mathematical models for the planning and operation of the process plants as well as in the 

mathematical models for the waste collection. The transportation problem involves all 

considered technological elements and therefore it is possible to simulate the waste streams 

between the producers and processors. 
 
Keywords 
 

Waste-to-energy plant, waste management, stochastic programming, optimization, NERUDA 

 

 
 

Poděkování  
 

Děkuji tímto prof. Ing. Petru Stehlíkovi, CSc., dr. h. c. za poskytnutí kvalitních podmínek 

v  průběhu studia. Dále děkuji Ing. Martinu Pavlasovi, Ph.D. za odborné rady a připomínky 

v oblastech energetiky, teplárenství a odpadovém hospodářství. Panu RNDr. Pavlu Popelovi, 

Ph.D. děkuji za odborné konzultace v oblasti matematického programování. Dále bych rád 

poděkoval projektu  TAČR č. TE02000236 "Waste-to-Energy (WTE) Competence Centre" 

(WtECC), díky kterému bylo možné rozvíjet související problémy s mojí disertační prací 

a vyvíjet potřebné výpočetní nástroje.  



 

 

Bibliografická citace práce 
 

ŠOMPLÁK, R. Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití 

odpadů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. 108 s. 

Vedoucí dizertační práce prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení  
 

Prohlašuji, že jsem dizertační práci vypracoval samostatně pod vedením prof. Ing. Petra 

Stehlíka, CSc., dr. h. c., na základě vlastních poznatků získaných při studiu a konzultací 

s odborníky, a že jsem veškeré literární a obrazové prameny správně a úplně citoval.  

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 3. února 2016    ……………………………………….  

Ing. Radovan Šomplák  

  



 

 

Obsah 

Seznam obrázků ......................................................................................................................... 4 

1. Motivace, úvod ................................................................................................................. 5 

1.1 Situace v EU ..................................................................................................................... 5 

1.2 Cíle práce .......................................................................................................................... 8 

2. Úvod do ekonomického hodnocení projektů a přínos stochastického programování ...... 8 

3. Výpočtový nástroj pro návrh klíčových prvků zařízení EVO .......................................... 9 

3.1 Matematický model ........................................................................................................ 11 

4. Výpočtový nástroj NERUDA – logistický problém plánování v oblasti odpadového 

hospodářství ............................................................................................................................. 14 

4.1 Hlavní myšlenka výpočtového nástroje NERUDA ......................................................... 15 

4.2 Matematický model nástroje NERUDA .......................................................................... 15 

4.3 Vstupy a okrajové podmínky výpočtu pro aplikaci modelu na území ČR ..................... 18 

4.4 Oblasti použití nástroje NERUDA .................................................................................. 19 

5. Výpočtový nástroj PIGEON ........................................................................................... 20 

5.1 Matematický model nástroje PIGEON ........................................................................... 22 

6. Seznam autorových publikací ......................................................................................... 26 

7. Závěr a návrh dalšího postupu ........................................................................................ 29 

Literatura .................................................................................................................................. 30 

Seznam použitých symbolů a zkratek ...................................................................................... 32 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1:  Vývoj produkce a zpracování KO v EU [1] .................................................................. 5 

Obr. 2: Nakládání s KO v roce 2012 v EU 28, podle země a způsobu [2] ................................ 6 

Obr. 3:  Dopady skládkovacího poplatku (příp. zákazu skládkování) a spalovací daně na tok 

odpadu mezi klíčovými prvky systému zpracování. .................................................................... 7 

Obr. 4:  Schéma dvoustupňového stochastického programování .............................................. 9 

Obr. 5:  Schéma uvažované technologie EVO ......................................................................... 10 

Obr. 6:  Intervalový pás pro cenu na bráně v závislosti na kapacitě ....................................... 11 

Obr. 7:  Hlavní myšlenka nového výpočtového nástroje pro podporu plánování zařízení 

v oblasti OH ............................................................................................................................. 15 

Obr. 8:  NERUDA - jeden nástroj, mnoho modifikací a způsobů prezentace výsledků dle 

potřeb zadavatele ..................................................................................................................... 20 

Obr. 9: Dopravní síť motivačního příkladu [29] ..................................................................... 21 

  



 

 

1. Motivace, úvod 

 

Tato práce se zabývá otázkou plánování v oblasti odpadového hospodářství (OH). 

Plánováním je myšlen návrh zpracovatelských kapacit a optimalizace toku odpadu od 

producenta ke zpracovateli. Jednotlivé členské státy Evropské unie (EU) se zavázaly ke 

snížení poměru odpadů ukládaných na skládky. Současně je požadováno, aby zpracování bylo 

prováděno co nejefektivnějším způsobem. Tento požadavek je zakotven ve směrnici 

2008/98/ES o odpadech a hierarchii nakládání s nimi. Předcházení vzniku odpadů je prioritou 

této směrnice. Dalším stupněm, který by měl být podporován, je opětovné použití některých 

výrobků. Materiálové využití je na třetí úrovni v hierarchii nakládání s odpady popsané touto 

směrnicí. Pokud jsou plně využity všechny výše zmíněné úrovně nakládání s odpady, využití 

energie z odpadu by pak měla být dána přednost před jeho pouhou likvidací, např. 

skládkováním nebo spalováním, která nemá energetické využití. 

 

1.1 Situace v EU 

 

V následujícím textu je popsána současná situace nakládání s komunálním odpadem (KO) 

v EU. Z hlediska evidence odpadů je KO chápán v rozšířené podobě jako „Odpady 

z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně složek 

odděleného sběru“. Podmnožinou KO je směsný komunální odpad (SKO). Jedná se 

o zbytkový odpad po vytřízení všech využitelných frakcí z KO. Tento typ odpadu je v rámci 

popsané hierarchie nakládání s odpadem vhodný pro energetické využití. Jelikož míra 

separace využitelných složek KO není dokonalá, obsahuje SKO stále frakce, které je možné 

materiálově využít. Jedním z příkladů je biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO. 

Graf na obr. 1 ukazuje vývoj produkce a zpracování KO v 27 členských státech EU. Průměrná 

produkce v posledních desíti letech stagnuje, až mírně klesá. Současná průměrná produkce 

odpadu je mírně pod 500 kg na obyvatele a rok (platí pro rok 2013). Je možné si také 

všimnout progresivní tendence preferovat materiálové a energetické využití před 

skládkováním [1]. Údaje o podílu jednotlivých způsobů zpracování KO (recyklace, 

energetické využití, kompostování, skládkování) v členských státech EU v roce 2012 jsou 

uvedeny na obr. 2. 

 
Obr. 1:  Vývoj produkce a zpracování KO v EU [1] 



 

 

 

 
Obr. 2: Nakládání s KO v roce 2012 v EU 28, podle země a způsobu [2] 

 

Obr. 2 jasně ukazuje, že současná situace OH se v EU mezi jednotlivými zeměmi značně liší. 

Je možné rozlišit tři skupiny zemí podle způsobu nakládání s KO. Přesto, nelze jednoznačně 

určit hranici mezi jednotlivými skupinami. 

 

Skupina 1 (obr. 2 vlevo) – zde můžeme identifikovat země s dobře vyvinutým OH, kde na 

skládky míří jen velmi malé množství KO. Většina KO je využito materiálově. Tyto úspěšné 

země se zaměřují na sofistikovaný a efektivní sběr odpadů, který zahrnuje desítky 

recyklovatelných frakcí. Množství zbytkového odpadu, který již nelze recyklovat, je 

významně redukováno. Skládkování BRKO je zakázáno, proto se neskládkuje neupravený 

SKO, který BRKO obsahuje. Většina jeho množství je energeticky využito. Celkové množství 

energeticky využitého KO je vysoké, pohybuje se v rozmezí od 30 do 40 %. Zařízení pro 

energetické využití odpadu (EVO) proto hrají důležitou roli v OH těchto zemí. Podpora 

recyklace je dále posílena spalovací daní (viz obr. 3). Politika prevence vzniku odpadu 

v kombinaci s demografickým vývojem může vytvářet nadbytečné kapacity pro zpracování 

odpadu v následujících letech, proto vzniká otázka, zda intenzivní recyklace je v budoucnosti 

udržitelná [3]. 

 

Skupina 2 (obr. 2 uprostřed) – v této skupině jsou země, kde jsou změny směrem 

k udržitelnějšímu OH ve vývoji. Základní legislativa je již nastavena a konkrétní kroky se 

provádí v rámci plánů odpadového hospodářství (POH). K dispozici je dostatečný potenciál 

pro zpracování, ale bohužel, zpracovatelské kapacity vyššího stupně hierarchie nakládání 

s odpady obyčejně chybí. Většina KO s velkým podílem biologicky rozložitelného odpadu se 

stále ukládá na skládkách. V těchto zemích je vhodné před úplným zákazem skládkování 

zavést nejdříve zdanění odpadů mířících na skládky. Tím vzniká prostředí, které umožňuje 

pozvolně část odpadu přesměrovat k efektivnějšímu způsobu nakládání. To je zajištěno 

postupným vybudováním potřebné zpracovatelské kapacity (obr. 3). Země v této skupině již 

mají zkušenosti s energetickým zpracováním odpadu. Nicméně materiálové využití je 

nedostatečné a v této oblasti existuje značný potenciál pro další zlepšení. Celkově je v těchto 

zemích více projektů EVO, které jsou připravovány, některé jsou již uvedeny do provozu 



 

 

nebo mají potvrzeno stavební povolení. Velká Británie může sloužit jako příklad země na 

hranici mezi první a druhou skupinou. 

 

Skupina 3 (obr. 2 vpravo) – země, které čekají na transformaci legislativních podmínek OH. 

Skládkování zde není nijak omezeno a pouze nízké množství odpadu se recykluje. V těchto 

zemích nejsou dostatečně nastaveny žádné environmentální postupy v rámci nakládaní s KO. 

 

Více informací o aktuálním stavu v jednotlivých členských státech EU je možné nalézt ve 

studii [4]. Jejím cílem je vyhodnotit členské státy, z hlediska jejich souladu s výše uvedenou 

hierarchií. Dále se zabývá existencí a účinností ekonomických nástrojů pro podporu OH, 

plánovaným počtem projektů EVO a fází jejich vývoje a splnění cílů snížit množství BRKO 

ukládaného na skládky. 

 

Jedním z klíčových ekonomických nástrojů řízení OH směrem k jeho zefektivnění je 

skládkovací poplatek nebo úplný zákaz skládkování neupravených odpadů. Tato omezení 

ovlivňují ekonomiku klíčových prvků systému (skládky, zařízení EVO, mechanicko-

biologická úpravna – MBÚ, třídění sběru pro následné materiálové využití), a tím i tok 

odpadu. Tento vliv je shrnut v grafické formě na obr. 3. 

 

 
Obr. 3:  Dopady skládkovacího poplatku (příp. zákazu skládkování) a spalovací daně na tok 

odpadu mezi klíčovými prvky systému zpracování. 

 

V souladu s uvedenou hierarchií jsou voleny poplatky a ekologické daně pro dané typy 

zpracování (např. skládkovací poplatek), viz obr. 3. Tím vzniká ekonomické prostředí, které 

upřednostňuje způsoby zpracování ve vyšších úrovních hierarchie. Další možností, jak 

podporovat žádoucí způsoby zpracovaní odpadu, jsou investiční a provozní dotace.  

 

Z obr. 3 je patrné, že v zemích, které ve vysoké míře naplňují myšlenku hierarchie, stojí OH 

na dvou základních pilířích – materiálovém využití a energetickém využití. Z pohledu SKO 

(zbytkového materiálu mimo separovaný sběr) představuje právě energetické využití odpadů 

ve spalovnách (EVO) perspektivní řešení pro dosažení vytyčeného cíle odklonu KO od 

skládkování. 



 

 

 

Koncepční návrh každého z projektů představuje komplexní úlohu, která se dotýká 

problematiky modelování budoucího konkurenčního prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o investičně velmi nákladné projekty, je přínosné mít k dispozici nástroj, který umožní 

posoudit jejich ekonomickou výhodnost resp. udržitelnost. K tomu lze využít metod 

matematického programování, které posouvají plánování investic o krok dále [5]. Vzhledem 

k tomu, že se zařízení EVO plánují na dobu životnosti přesahující 20 let, je zřejmé, že některé 

pro ekonomiku projektu stěžejní parametry se mohou v budoucnu značně měnit. Tyto změny 

pak mohou mít vliv na výhodnost projektu. Postihnout tuto neurčitost umožňují metody 

stochastického programování [6].  

 

1.2 Cíle práce 
 

Cílem práce je vytvořit nástroje, které využívají přednosti moderních výpočtových postupů, 

a tyto následně používat pro řešení praktických úloh. Konkrétně je v práci demonstrován 

přístup k finanční rozvaze a popsání rizik projektu s ohledem na výstavbu a provoz zařízení 

EVO pomocí stochastického programování. Vzhledem k tomu, že předmětem práce je vývoj 

výpočtových nástrojů pro optimální návrh klíčových prvků zařízení EVO, které podávají 

podpůrné informace o kvalitě investičního záměru, je nejdříve uveden stručný úvod do 

problematiky ekonomického hodnocení projektů s logickou vazbou na vícestupňové 

stochastické programování (kap. 2). Následuje popis matematického modelu pro koncepční 

návrh parametrů zařízení EVO (kap. 3). V kap. 4 a 5 jsou představeny rozsáhlé nástroje pro 

modelování konkurenčního prostředí v OH.  

 

2. Úvod do ekonomického hodnocení projektů a přínos stochastického 

programování 

 

Výpočtové nástroje, které jsou představeny v dalších kapitolách, jsou úzce spojeny 

s hodnocením udržitelnosti a atraktivity investičních záměrů. Kritériem výpočtu je přitom 

maximalizace ziskovosti investice (úloha v kap. 3) resp. minimalizace provozních nákladů 

(viz kap. 4 a 5). 

 

Pro finanční hodnocení je v praxi užíváno více ekonomických ukazatelů. Mezi 

nejpoužívanější patří čistá současná hodnota projektu (Net Present Value - NPV), vnitřní 

výnosové procento (Internal Rate of Return - IRR), případně doba návratnosti investice 

(Payback Period - PBP). Všechna tři kritéria vycházejí z finančního toku 𝐶𝐹𝑟 (r značí rok 

provozu zařízení). 

 

V matematických modelech představených v dalších kapitolách bylo využíváno kritérium 

IRR. Úroková míra označená jako IRR se dopočítává z následujícího vzorce: 

0 =  ∑
𝐶𝐹𝑟

(1 +  𝐼𝑅𝑅)𝑟

𝑟∈𝑅

  . (1) 

Z výsledku musí investor sám rozhodnout o kvalitě investice. Limitní hodnota IRR není 

exaktní informace pro finální rozhodnutí. Zásadní vliv zde hraje míra rizika, které vede 

k dosažení požadovaného IRR, a také možnosti, které nabízí trh (alternativní možnosti 

investice).  

 



 

 

Z charakteru úloh prezentovaných v kap. 3 až 5 je vhodné uvažovat o přístupu založeném na 

dvoustupňovém stochastickém programování se scénáři. Tato úvaha vyplývá z nutnosti 

uchopit neurčitosti vstupující do úlohy (budoucí vývoj cen energií, poptávek po teple, 

výhřevnosti odpadu, produkce odpadu atd.). Pro tyto neurčitosti je možné modelovat různé 

scénáře budoucího vývoje a hledat robustní řešení vůči budoucí realizaci (vývoj) neurčitých 

parametrů. Charakter jednotlivých stupňů stochastického programování je následující: 

 

1. Rozhodnutí, která jsou učiněna na začátku. V tomto momentě nejsou žádné informace 

o konkrétní budoucí realizaci náhodných parametrů. Jinak řečeno, rozhodnutí musí být 

provedeno dříve, než lze pozorovat realizaci daných parametrů. Takovému rozhodnutí 

se říká rozhodnutí v prvním stupni (úloha v kap. 3) nebo také přístup „here and now“ 

(HN). 

 

2. Rozhodnutí vykonané po konkrétní realizaci parametrů, tedy v momentě, když jsou již 

tyto parametry známé, se nazývá rozhodnutí ve druhém stupni (úlohy v kap. 4 a 5) 

nebo také přístup „wait and see“ (WS). 

 

Princip dvoustupňového stochastického programování je schematicky zachycen na obr. 4. 

 

 
 

Pozn.: x značí rozhodnutí např. o kapacitě spalovny, volbě turbíny (protitlaká – PT 

nebo kondenzační odběrová – KOT), velikosti odběru; y(𝝃) pak může znamenat 

rozhodnutí o způsobu provozování zařízení (orientace na výrobu tepla nebo 

orientace na výrobu elektřiny) podle vývoje podstatných parametrů, které ovlivňují 

ekonomiku projektu (cena tepla, cena elektrické energie) 

 

Obr. 4:  Schéma dvoustupňového stochastického programování 

 

3. Výpočtový nástroj pro návrh klíčových prvků zařízení EVO 

 

Níže uvedený model představuje první aplikaci stochastického programování prezentovanou 

v této práci. Cílem úlohy je provést rozhodnutí o velikosti roční zpracovatelské kapacity 

zařízení EVO a o volbě jednotlivých subsystémů, které umožní maximální zisk z následného 

provozu. Tato úloha je prvním krokem dvoustupňového stochastického programování. Pro 

optimální rozhodnutí zde využijeme přístupu HN (blíže vysvětleno v [7]). Při vytváření 



 

 

matematického modelu (omezení a účelové funkce) zařízení EVO byl využit model z [8]. 

Schéma uvažované technologie je na obr. 5. 

 
Obr. 5:  Schéma uvažované technologie EVO 

 

Jedná se o model zařízení EVO s výrobou páry o parametrech 400 °C a 4 MPa. Dále se 

uvažuje obecný model kondenzační odběrové turbíny tvořené dvěma turbinovými stupni, kde 

tlak páry za protitlakou částí, případně tlak odběru, je uvažován 0,8 MPa. Než je možné 

přistoupit k tvorbě matematického modelu, je třeba detailně rozpracovat technicko-

ekonomický model (T-E model) popisovaného zařízení. To umožňuje zjednodušit některé 

vazby v systému (např. odhad výroby energií, vlastní spotřeby energií, zjednodušit vztahy 

týkající se nákladů plynoucí z provozu atd.). Tomuto bodu se věnuje článek [9]. 

 

Hlavním výstupem z T-E modelu jsou odhady intervalů cen na bráně (cena za zpracování 

odpadu) zajišťující požadovanou ekonomiku projektu. Pro určitý vývoj důležitých parametrů 

(např. cena tepla) a jedno kapacitní řešení je možné sestavit interval ceny na bráně (viz 

ilustrační obr. 6). Pro různá kapacitní řešení jednoho projektu se mění tento interval, protože 

se zohledňují změny v měrných investičních nákladech a současně v dodávce tepla. Jelikož je 

množství tepla, které lze uplatnit v síti centrálního zásobování teplem (CZT), omezené, může 

být rozmezí pro cenu na bráně užší pro větší kapacity. Tento jev je přitom výraznější u CZT 

s malou poptávkou po teple vzhledem ke kapacitě EVO. Důvodem je menší podíl tržeb za 

dodané teplo na celkových příjmech zařízení EVO. Spojením jednotlivých intervalů získáme 

pás (viz obr. 6), který lze matematicky popsat a vytvořit model. Konkrétní ukázka generování 

závislosti ceny na bráně na kapacitě je publikována v [9]. Tento výstup bude dále využíván 

v kap. 4.  



 

 

 
Obr. 6:  Intervalový pás pro cenu na bráně v závislosti na kapacitě 

 

Klíčovým faktorem pro odhad ceny na bráně je kvalitní odhad investičních nákladů. Ty jsou 

ovlivněny převážně zpracovatelskou kapacitou a použitou technologií.  

 

Následující text se bude věnovat matematickému popisu T-E vazeb u zařízení EVO. 

Vytvořený matematický model bude sloužit k optimálnímu nastavení parametrů 

u jednotlivých technologických částí zařízení (např. kotel, turbína, atd.).  

 

3.1 Matematický model 

 

Pro větší přehlednost jsou nejdříve zavedeny všechny potřebné indexové množiny. 𝑅 značí 

množinu roků v průběhu životnosti zařízení, mohutnost množiny |𝑅| = 24. Z důvodu odlišné 

poptávky po teple v průběhu roku, je zavedena množina měsíců 𝑀, |𝑀| = 12. Ve výpočtu 

uvažujeme dále scénáře vývoje poptávky po teple. Scénáře jsou označeny J, mohutnost této 

množiny (počet scénářů) bude dána konkrétní řešenou úlohou. Vektor 𝟎 představuje nulový 

vektor, jeho rozměr je dán kontextem.  

 

Omezení 

Vektor  𝒙𝑗 = (𝑥𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 označuje vstupní množství SKO v t/měsíc, které je dávkováno do 

roštového ohniště. Množství spalovaného SKO je omezené technickými parametry ohniště. 

Vektor, který udává horní mez pro dávkované množství SKO 

označíme 𝒃 = (𝑏𝑟𝑚(𝑐))𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀. Složky tohoto vektoru závisí na zpracovatelské kapacitě c. 

Vzniklé omezení na vstup paliva je tedy tvaru:  

  𝟎 ≤   𝒙𝑗 ≤ 𝒃(𝑐),    pro ∀ j ∈ J. (2) 

Energie generovaná spalováním SKO, která vstupuje z ohniště do kotle je označena 𝒖𝑗 =

 (𝑢𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀. Hodnotu výhřevnosti SKO označíme 𝛼. Potom funkce 𝒇  určuje množství 

energie obsažené v palivu (SKO).  Energie vzniklá spalováním SKO je dána vztahy: 

𝒖𝒋 =  𝒇(𝒙𝑗;  𝛼),      𝒖𝑗  ≥ 𝟎,     pro ∀ j ∈ J. (3) 

Vektor  𝒗𝑗 =  (𝑣𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 označuje množství  páry vyrobené v kotli v t/měsíc. Účinnost 

kotle označíme η (pro jednoduchost je možné uvažovat konstantní účinnost η = 81 %). Potom 



 

 

funkce 𝒈 popisuje množství vyrobené páry. Vzniklá rovnice a omezení na výrobu páry je 

tvaru: 

𝒗𝑗 =  𝒈(𝒖𝑗;  𝜂),      𝒗𝑗  ≥ 𝟎,      pro ∀ j ∈ J.  (4) 

Vyrobená pára je vedena na protitlakou část turbíny a za ní se dělí na páru na výrobu tepla, 

která předává svou energii do systému CZT, a páru na výrobu elektřiny, která pokračuje na 

kondenzační stupeň turbíny. Vektorem 𝒗𝑡
𝑗

= (𝑣𝑡,𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 je označena pára na výrobu 

tepla a vektorem 𝒗𝑒
𝑗

= (𝑣𝑒,𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 pára na výrobu elektřiny. Platí, že 𝒗𝑗 = 𝒗𝑡
𝑗

+ 𝒗𝑒
𝑗
. 

V modelu je nutné brát v potaz technologické omezení na průtok páry kondenzační částí - 

𝒗𝑒
𝑗

≥ 0,1 𝒗𝑗 . Dále vektor  𝒊𝑗 = (𝑖𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 označuje množství vyrobeného tepla a vektor 

 𝒚𝑗 = (𝑦𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 množství vyrobené elektřiny. Písmeno 𝛽1 reprezentuje spotřebu páry na 

výrobu elektrické energie průchodem protitlakou částí turbíny. Symboly 𝛾1, 𝛾2 označují 

účinnosti protitlaké a kondenzační části turbíny.  Funkce 𝒍 popisuje výrobu tepla a funkce 

𝒉 popisuje výrobu elektřiny. Maximální výkon turbíny je označen 𝑏𝑡. Vzniklé vztahy 

popisující spotřebu páry na výrobu užitečného tepla a elektrické energie jsou tvaru: 

 𝒊𝑗 =  𝒍(𝒗𝑡
𝑗
;  𝛽1),      𝒊𝑗  ≥ 𝟎,    pro ∀ j ∈ J.  

𝒚𝑗 =  𝒉(𝒗𝑡
𝑗
, 𝒗𝑒

𝑗
; 𝛽1, 𝛾1, 𝛾2),     𝟎 ≤  𝒚𝑗  ≤ 𝑏𝑡,   pro ∀ j ∈ J. 

(5) 

(6) 

Vektor   𝜹𝑗 = (𝛿𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 určuje množství energie, která se maří v kondenzátoru. Dále je 

zavedena 𝛽2  určující spotřebu energie po průchodu páry kondenzačním stupněm. Funkce                

𝒐 popisuje kondenzaci páry zpět na vodu ve vzduchovém chladiči (kondenzátoru). Dále je 

zaveden maximální výkon kondenzátoru. Toto maximum je označeno 𝑏𝑘. Proces kondenzace 

a omezení na možné maření tepla jsou popsány vztahy: 

     𝜹𝑗 =  𝒐(𝒗𝑒
𝑗
;  𝛽1, 𝛽2),     𝟎 ≤  𝜹𝑗  ≤ 𝑏𝑘,    pro ∀ j ∈ J.  (7) 

Dále je třeba v modelu uvažovat omezení spojené s vlastní spotřebou energií, tedy s energií 

využitou k provozu samotného zařízení. Vektor  𝜽𝑡
𝑗

= (𝜃𝑡,𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 označuje vlastní 

spotřebu tepla a vektor 𝜽𝑒
𝑗

= (𝜃𝑒,𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀   značí vlastní spotřebu elektrické energie. 

Funkci udávající množství tepla spotřebovaného spalovnou je označeno 𝜺𝑡. Analogicky 

funkci určující množství spotřebované elektrické energie udává 𝜺𝑒. Dále vektor  

𝒕𝑝
𝑗

=  (𝑡𝑝,𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 udává množství prodaného tepla a vektor  𝒆𝑝
𝑗

=  (𝑒𝑝,𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀 

popisuje množství prodané elektrické energie. Omezení vyplývající z vlastní spotřeby tedy 

jsou: 

𝜽𝑡
𝑗

=  𝜺𝑡(𝒙𝑗),     𝟎 ≤  𝜽𝑡
𝑗

≤ 𝒊𝑗 ,    𝜽𝑒
𝑗

=  𝜺𝑒(𝒙𝑗),     𝟎 ≤  𝜽𝑒
𝑗

≤ 𝒚𝑗 ,     pro ∀ j ∈ J. 

𝒕𝑝
𝑗

=  𝒊𝑗 −  𝜽𝑡
𝑗
,       𝒆𝑝

𝑗
=  𝒚𝑗 −  𝜽𝑒

𝑗
,     pro ∀ j ∈ J. 

(8) 

(9) 

Poslední technické omezení se vztahuje k otázce zajištění poptávky po teple, které je 

reprezentováno vektorem 𝒅𝑗 =  (𝑑𝑟𝑚
𝑗

)𝑟 ∈𝑅,𝑚∈𝑀. Poptávka se pro každý rok provozu zařízení 

mění podle scénářů vývoje. Podle své výše omezuje možné množství prodeje tepla do CZT. 

Toto omezení vypadá následovně: 



 

 

𝒕𝑝
𝑗

≤  𝒅𝑗,     pro ∀ j ∈ J. (10) 

 

Ekonomické vstupy do omezení 

Základem při sestavování ekonomické analýzy je stanovení peněžních toků 𝐶𝐹𝑟  v jednotlivých 

letech r ∈ R uvažované životnosti zařízení. Peněžní toky jsou dány celkovými náklady 

a výnosy z provozu. Součástí nákladů jsou i počáteční investice a daňové vyrovnání se státem. 

Ekonomická výhodnost je hodnocena pomocí IRR (viz rovnice 1). 

 

Příjmy a výdaje  

Funkce určující počáteční investici do výstavby EVO je označena 𝐼 = 𝐼(𝑐). Tato funkce 

zahrnuje investici do realizace jednotlivých částí spalovny a je závislá na zpracovatelské 

kapacitě zařízení (𝑐). V úloze je řešena volba kapacity kotle, turbíny a kondenzátoru zvlášť. 

Všechny ostatní součásti, které nejsou ovlivněny rozhodnutím 𝒙 z prvního stupně (sklad 

paliva, čištění spalin, měření regulace, atd.) jsou zahrnuty ve výrazu 𝐼𝑣 =  𝐼𝑣(𝑐). Investice do 

pořízení kotle je označena 𝐼𝑘 =  𝐼𝑘(𝑐). Investici spojenou s pořízením turbíny udává 𝐼𝑡 =
 𝐼𝑡(𝑐). Poslední pořizovací náklad, který spadá do počáteční investice je systém maření páry 

související s kondenzační odběrovou turbínou (kondenzátor) 𝐼𝑘𝑜𝑛 =  𝐼𝑘𝑜𝑛(𝑐). Rovnice určující 

celkovou investici je tedy tvaru: 

𝐼(𝑐) = 𝐼𝑣(𝑐) + 𝐼𝑘(𝑐) +  𝐼𝑡(𝑐) + 𝐼𝑘𝑜𝑛(𝑐). (11) 

Náklady spojené s provozem spalovny v r-tém roce (r ∈ R) a pro j-tý (j ∈ J) scénář bude 

charakterizovat funkce 𝑁𝑟
𝑗

= 𝑁𝑟
𝑗
(𝒙𝑗, 𝑐). Tato funkce se skládá z dílčích nákladů, mezi které 

patří: náklady na údržbu 𝑁𝑢,𝑟 =  𝑁𝑢,𝑟(𝑐), náklady na reinvestice 𝑁𝑟𝑒,𝑟 =  𝑁𝑟𝑒,𝑟(𝑐), náklady na 

mzdy 𝑁𝑚,𝑟 =  𝑁𝑚,𝑟(𝑐), náklady spojené se zpracováním odpadu 𝑁𝑧𝑜,𝑟
𝑗

=  𝑁𝑧𝑜,𝑟(𝒙𝑗) a náklady 

spojené se zpracováním reziduí 𝑁𝑟𝑒𝑧,𝑟
𝑗

=  𝑁𝑟𝑒𝑧,𝑟(𝒙𝑗). Rovnice určující celkovou výši nákladů 

spojených s provozem je tedy ve tvaru: 

𝑁𝑟
𝑗
(𝒙𝑗, 𝑐) =  𝑁𝑢,𝑟(𝑐) +  𝑁𝑟𝑒,𝑟(𝑐) + 𝑁𝑚,𝑟(𝑐) +  𝑁𝑧𝑜,𝑟(𝒙𝑗) +  𝑁𝑟𝑒𝑧,𝑟(𝒙𝑗). (12) 

Pro označení výnosů spalovny v 𝑟-tém roce (r ∈ R) a 𝑗-tý (j ∈ J) scénář zavedeme funkci 

𝑃𝑟
𝑗

=  𝑃𝑟
𝑗
(𝒙𝑗; 𝒅𝑗). Stejně jako ostatní funkce vyskytující se v (17) i 𝑃𝑟

𝑗
 se skládá z řady dílčích 

členů. Mezi ně patří funkce určující výši příjmů za zpracování SKO, která je značena 

𝑃𝑝,𝑟
𝑗

=  𝑃𝑝,𝑟
𝑗

(𝒙𝑗). Dále se jedná o funkci 𝑃𝑡,𝑟
𝑗

=  𝑃𝑡,𝑟
𝑗

(𝒙𝑗; 𝒅𝑗), která popisuje příjem z prodeje 

užitečného tepla. Dále funkce 𝑃𝑒,𝑟
𝑗

=  𝑃𝑒,𝑟
𝑗

(𝒙𝑗; 𝒅𝑗) popisuje příjem z prodeje elektrické 

energie. S tímto ziskem se váže dotace na kogenerační výrobu, která je označena písmenem 

𝑃𝑘𝑒,𝑟
𝑗

=  𝑃𝑘𝑒,𝑟
𝑗

(𝒙𝑗; 𝒅𝑗). Dále uvažujeme funkci 𝑃𝑠,𝑟
𝑗

=  𝑃𝑠,𝑟
𝑗

(𝒙𝑗), která určuje zisk z prodeje 

kovového šrotu. Výsledná funkce popisující příjem zařízení EVO z provozu v 𝑟-tém roce při 

𝑗-tém scénáři je tvaru: 

𝑃𝑟
𝑗
(𝒙𝑗; 𝒅𝑗) =  𝑃𝑝,𝑟

𝑗
(𝒙𝑗) + 𝑃𝑡,𝑟

𝑗
(𝒙𝑗; 𝒅𝑗) +  𝑃𝑒,𝑟

𝑗
(𝒙𝑗; 𝒅𝑗) +  𝑃𝑘𝑒,𝑟

𝑗
(𝒙𝑗; 𝒅𝑗) +  𝑃𝑠,𝑟

𝑗
(𝒙𝑗). (13) 

Poslední faktor vstupující do nákladů mimo rovnice (14) je daňové zatížení. To se počítá 

z rozdílů výnosů a nákladů včetně odpisů počátečních investic. V modelu jsou daně státu 

označeny následovně: 



 

 

𝑁𝑑𝑎𝑛,𝑟
𝑗

=  𝑁𝑑𝑎𝑛,𝑟
𝑗

(𝒙𝑗, 𝑐;  𝒅𝑗). (14) 

Pro účelovou funkci, ve které maximalizujeme IRR, musí tedy být splněna podmínka vzniklá 

dosazením do (1). 

∑
∑ 𝑝𝑗  (𝑃𝑟

𝑗
(𝒙𝑗; 𝒅𝑗)  −  𝐼𝑟(𝑐)  −  𝑁𝑟

𝑗
(𝒙𝑗 , 𝑐)  −  𝑁𝑑𝑎𝑛,𝑟

𝑗
(𝒙𝑗, 𝑐; 𝒅𝑗))𝑗∈𝐽

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑟

𝑟∈𝑅

= 0, (15) 

kde 𝑝𝑗  udává pravděpodobnost scénářů poptávek po užitečném teple. Neurčitost v podobě 

poptávky po teple zásadně ovlivňuje výslednou optimální kapacitu [10]. Z tohoto důvodu se 

pro tento parametr uvažuje najednou více budoucích vývojů. Tento přístup zajišťuje 

robustnost řešení (kapacita zařízení EVO) pro jakýkoli uvažovaný scénář budoucího vývoje 

poptávky po teple. Analogicky se dá přistoupit i k ostatním parametrům vstupujících do 

úlohy. 𝐼𝑟(𝑐) značí výši investice v 𝑟-tém roce. 𝐼𝑟(𝑐) = 𝐼(𝑐), pro 𝑟 = 1, pro ostatní roky 

(𝑟 ≠ 1) jsou tyto náklady nulové. Použitelnost výpočtů je založena na kvalitním odhadu výše 

investičních nákladů. Ta musí brát v úvahu více variant z pohledu počtu linek v různých 

kapacitních řešeních. Odhad byl stanoven ze znalosti reálných projektů pro technologii 

uvedenou na obr. 5. 

 

Klíčovou neznámou uvedeného modelu je cena na bráně (vstupuje do členu 𝑃𝑟
𝑗
 v rovnici 13), 

za kterou budou ochotní producenti svůj odpad v zařízení EVO zpracovat. Ta závisí na součtu 

nákladů na dopravu a nákladu za zpracování. Odpověď na tuto otázku vyžaduje komplexní 

pohled na plánování OH. Z tohoto důvodu je vyvíjen výpočetní nástroj NERUDA, na němž se 

autor podílí. Úvodní model byl představen v  [11]. Následoval systematický vývoj do podoby 

komplexního nástroje, který je představen v následující kapitole.  

 

4. Výpočtový nástroj NERUDA – logistický problém plánování v oblasti 

odpadového hospodářství 

 

Efektivní plánování nových zařízení pro nakládání s odpady a související infrastruktury není 

možné bez znalosti budoucích cen na bráně, které zajistí ekonomickou rentabilitu 

jednotlivých projektů. Ta je výrazně spjata s legislativou a zavedením ekonomických nástrojů 

v oblasti OH a na jejich správném parametrickém nastavení. Vzhledem k obecně složitým 

vazbám se jedná o komplexní úlohu - intuicí obtížně řešitelnou. Oddělené posuzování 

jednotlivých projektů vytržených z kontextu okolí, bez respektování vzájemných interakcí 

mezi projekty, může vést k chybným závěrům a nereálným výstupům z úlohy. V takové 

situaci je nutné disponovat výpočtovým nástrojem, který se dotýká následujících bodů: 

 

 Výběr vhodné lokality pro výstavbu zařízení a jeho optimální kapacity. 

 Popis toku odpadu (materiálu) v rámci sledovaného území. 

 Podpora návrhu logistického řetězce (svozová vozidla, překládací stanice, silniční 

a železniční doprava). 

 Hodnocení atraktivity záměrů – dostupnost odpadu a očekávaná cena za 

zpracování. 

 Podpora zavádění legislativních opatření. 

 



 

 

4.1 Hlavní myšlenka výpočtového nástroje NERUDA 

 

Byl vyvinut komplexní optimalizační nástroj, který dává do souvislosti výše uvedené aktuální 

otázky a problémy. Jeho hlavní idea vychází z následujícího jednoduchého principu: 

 

Vlastník odpadu (obec) se rozhoduje, jak s odpadem naloží, přičemž kritériem je dosažení 

nejnižší ceny. Ta je dána cenou za zpracování v daném zařízení (tzv. gate-fee) a cenou 

dopravy (resp. nezbytného logistického celku). Tato hlavní idea s podkladovou mapou ČR je 

zobrazena na obr. 7. 

 

 
Obr. 7:  Hlavní myšlenka nového výpočtového nástroje pro podporu plánování zařízení 

v oblasti OH 

 

Z matematického pohledu se jedná o řešení tzv. svozové (logistické) úlohy spalitelných 

odpadů na území ČR do jednotlivých zařízení (existujících i potenciálních v budoucnu - EVO, 

MBÚ a skládky) schopných nakládat s KO. Území ČR je rozděleno do více než 220 bodů 

(dále jen uzel modelu), které popisují lokality na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Pro každý uzel jsou definovány potřebné vstupní a okrajové podmínky. 

 

4.2 Matematický model nástroje NERUDA 

 

V první řadě je vhodné uvést články, které se věnují problematice v dané oblasti s rozdílnými 

metodami řešení. K dispozici jsou inspirující texty, které se zabývají návrhem trvale 

udržitelných dodavatelských řetězců [12], problematikou energetických sítí v rámci regionů 

[13], popisy a simulacemi P-grafů [14] a více kriteriální úlohou pro efektivní energetické 

využití biomasy [15]. Mezi užitečné zdroje týkající se logistických modelů patří [16] a pro 

techniky celočíselného programování [17]. Základní myšlenka řešené úlohy je založena na 

plánování toků v síti (viz předchozí odkazy). Tato metoda je hojně využívána v celé řadě 

odvětví. Dále o problematice logistické optimalizace pojednává [18]. Souhrn používaných 

typů modelů při řešení ekonomických problémů při nakládání s odpadem naleznete v krátkém 

přehledu [19]. 

 

Rozhodnutí týkající se konkrétního problému OH, vyžaduje speciálně upravený přepravní 

optimalizační model. Detailní popis použitých přístupů je blíže popsán u konkrétních aplikací 

v disertační práci autora. Klíčovou myšlenkou je analýza způsobů likvidace odpadů 

vyprodukovaných v obcích a městech (zdroje odpadu) a přibližně modelovat konkurenční 

prostředí. Zdroje odpadu (ORP) představují uzly grafu a silnice jsou reprezentovány hranami. 

?



 

 

Z matematického hlediska představuje nástroj NERUDA úlohu nelineárního stochastického 

programování spočívající v nalezení optimálních míst pro výstavbu zařízení EVO a určení 

vytíženosti hran v síti tak, aby se minimalizovaly celkové náklady za dopravu a zpracování 

odpadu. Úlohu je možné linearizovat, nevýhodou jsou vzniklé celočíselné proměnné. O 

možném budoucím využití odpadu v energetice pojednává článek [20]. Problematikou 

síťových toků, lokalizací zařízení na zpracování odpadu a počtem těchto zařízení s využitím 

scénářů se také zabývá [21]. Neurčitost v modelu se uvažuje v cenových a kapacitních 

parametrech, které se generují náhodně z určeného pravděpodobnostního rozdělení. Tímto 

vznikají jednotlivé scénáře s různými parametry, pro které je úloha vždy vyřešena a tento 

postup je mnohokrát opakován. Na závěr se z těchto výsledků vyvozují závěry. Tomuto 

přístupu se říká metoda Monte Carlo, o které podrobně pojednává článek [22]. Jiným 

přístupem se zabývá článek [23], kde se využívá metod fuzzy lineárního programování. 

Řešení problému je zde hledán pomocí diskretizace fuzzy parametrů na konečný počet 𝛼-řezů 

nebo převedením na intervalové lineární programování a dále tuto metodu porovnávají 

s metodou Monte Carlo. V článku [24] je představena metoda, ve které se hledá robustní 

řešení úlohy stochastického intervalového lineárního programování pro podporu rozhodování 

v OH. 

 

Matematický model nástroje NERUDA, kde se minimalizují celkové náklady na zpracování 

odpadů vhodných pro energetické využití, vypadá následovně. 

 

Nejdříve je nutné nadefinovat použité množiny a jejich označení. Množinu uzlů (ORP, 

zařízení EVO, MBÚ, skládky) udávají prvky 𝑖 ∈ 𝐼. Množinu silničních hran udávají prvky 

𝑗 ∈ 𝐽. Množina 𝑘 ∈ 𝐾 označuje železniční hrany. 

 

Vstupní parametry v úloze: 

𝑎𝑖𝑗   incidenční matice pro silniční síť (SKO, LF a slisované SKO - SLIS), [-] 

𝑏𝑖𝑗  incidenční matice pro rozvoz TF, [-] 

𝑐𝑖𝑘   incidenční matice pro rozvoz SKO po železnici, [-] 

𝑝𝑖
𝐸𝑉𝑂   poplatek za zpracování SKO v zařízení EVO, [Kč/t] 

𝑝𝑖
𝑆𝐾𝐿  poplatek za skládkování SKO, [Kč/t] 

𝑝𝑖
𝑀𝐵𝑈   poplatek za zpracování SKO v zařízení MBÚ, [Kč/t] 

𝑝𝑖
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿   poplatek za slisování SKO v překládací stanici, [Kč/t] 

𝑑  cena za přepravu SKO po silnici, [Kč/km.t] 

𝑒  cena za přepravu LF po silnici, [Kč/km.t] 

𝑔𝑘   cena za přepravu SKO po železnici, [Kč/km.t] 

ℎ𝑘   náklady na manipulaci s SKO pro přepravu po železnici, [Kč/t] 

𝑣𝑗    délka silniční hrany (vzdálenost uzlů, které spojuje), [km] 

𝑤𝑘   délka železniční hrany (vzdálenost uzlů, které spojuje) , [km] 

𝑜𝑖  produkce SKO, [t] 

𝛿𝑖
𝐸𝑉𝑂𝑆𝐾𝐿  1, když je uzel typu skládka nebo obec s EVO, jinak 0 

𝛿𝑖
𝑆𝐾𝐿   1, když je uzel typu skládka, jinak 0 

𝛿𝑖
𝑀𝐵𝑈   1, když je uzel typu obec s možnou výstavbou zařízení MBÚ, jinak 0 

𝛿𝑖
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿  1, když je uzel typu obec s možnou výstavbou překládací stanice, jinak 0.

 

Seznam proměnných v úloze: 

𝑥𝑗   množství SKO převážené po silnici, [t] 

𝑦𝑘   množství SKO převážené po železnici, [t] 

𝑠𝑗   množství slisovaného SKO ( SLIS) převážené po silnici, [t] 
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𝑙𝑗  množství LF převážené po silnici, [t] 

𝑡𝑗  množství TF převážené po silnici, [t] 

𝐶𝑖
𝐸𝑉𝑂  kapacita zařízení EVO, [t] 

𝐶𝑖
𝑆𝐾𝐿  kapacita skládky, [t] 

𝐶𝑖
𝑀𝐵𝑈  kapacita zařízení MBÚ, [t] 

𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿 maximální kapacita překládací stanice, [t] 

𝐶𝑖
𝑍𝐿𝐹  kapacita ZLF, [t]. 

 

Matematický model popisované úlohy vypadá následovně: 

 

Účelová funkce udávající veškeré náklady spojené s nakládáním se zbytkovým komunálním 

odpadem je tvaru:  

min ∑ 𝑑𝑣𝑗𝑥𝑗𝑗 + ∑ 𝑒𝑗 𝑣𝑗𝑙𝑗 + ∑ 𝑓𝑣𝑗𝑠𝑗𝑗 + ∑ 𝑔𝑘𝑤𝑘𝑦𝑘𝑘 + ∑ 𝑝𝑖
𝑆𝐾𝐿 ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 + 𝑠𝑗)𝑗𝑖 +

∑ 𝑝𝑖
𝐸𝑉𝑂(𝐶𝑖

𝐸𝑉𝑂) ∙ (∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 + 𝑠𝑗) + ∑ 𝑐𝑖𝑘𝑦𝑘𝑘𝑗 )𝑖 + ∑ 𝛿𝑖
𝑀𝐵𝑈𝑝𝑖

𝑀𝐵𝑈(𝐶𝑖
𝑀𝐵𝑈) ∙ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑗 𝑗𝑖 −

∑ 𝛿𝑖
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿𝑝𝑖

𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿(𝐶𝑖
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿) ∙ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑠𝑗𝑗𝑖 + ∑ ℎ𝑘𝑦𝑘𝑘 , 

(16) 

za předpokladu následujících omezení (omezení platí pro všechny uzly 𝑖 a hrany 𝑗 a 𝑘). První 

omezení limituje kapacitu zařízení EVO a skládky pro odpad dovezeny po silnici a železnici. 

Do jednotlivých zařízení se nepřiveze více, než je zpracovatelská kapacita. 

𝛿𝑖
𝐸𝑉𝑂𝑆𝐾𝐿(∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗 (𝑥𝑗 + 𝑠𝑗) + ∑ 𝑐𝑖𝑘𝑦𝑘𝑘 ) ≤ 𝐶𝑖

𝐸𝑉𝑂 + 𝐶𝑖
𝑆𝐾𝐿. (17) 

Další vztah uvádí bilanční rovnici pro silniční síť a obec. Vyrovnáním bilance je získáno 

množství odpadu, který se přesune na železnici. 

𝛿𝑖
𝑂(∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗 (𝑥𝑗 + 𝑠𝑗) + 𝑜𝑖 + 𝛿𝑖

𝑀𝐵𝑈(∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑗𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑡𝑗𝑗 ) + 𝛿𝑖
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿(∑ 𝑎𝑖𝑗𝑠𝑗𝑗 ) − 𝑟𝑖) = 0.  (18) 

Podobně je zavedena i bilanční rovnice pro železniční síť a obec. V obci nezůstane žádný 

odpad, vše, co se neodvezlo po silnici, musí být odvezeno po železnici. 

𝛿𝑖
𝑂(∑ 𝑐𝑖𝑘𝑘 𝑦𝑘 + 𝑟𝑖) = 0.  (19) 

Následuje kapacitní omezení pro zařízení MBÚ pro odpad dovezeny po silnici.  Nevyrobí se 

více LF, než je kapacita zařízení MBÚ. 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑗 ≤ 𝐶𝑖
𝑍𝐿𝐹

𝑗 .  (20) 

Další omezení zajišťuje, aby se do zařízení zpracovávající lehkou frakci (ZLF) dovážel SKO 

(slisovaný i neslisovaný). 

𝛿𝑖
𝑍𝐿𝐹 (∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗 (𝑥𝑗 + 𝑠𝑗)) = 0. (21) 

V obcích nesmí přebývat slisovaný SKO, což je zajištěno rovnici (22). Neslisovaný SKO 

přebývat může, protože je možné v obcích postavit překládací stanici (PREKL). 

𝛿𝑖
𝑂 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗 𝑠𝑗 ≤ 0. (22) 
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Další omezení se týká skládek. Na skládky (SKL) se nesmí dovážet slisovaný SKO. Vznik 

PREKL se uvažuje pouze z důvodu vzniku nových zpracovatelských kapacit zařízení EVO. 

𝛿𝑖
𝑆𝐾𝐿 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗 𝑠𝑗 ≤ 0, (23) 

Bilanční omezení zajišťující pro zařízení MBÚ požadovaný poměr vzniklé LF a TF v rámci 

provozu zařízení je uvedeno v rovnici (24). V modelu se uvažuje 30 % LF a 30 % TF a zbytek 

je uvolněn v průběhu procesu.  Podíl TF je dále upraven, aby odpovídal realitě (průběhu 

fermentace dochází k uvolnění vody a jiných složek), okolo 35 % z celkového množství 

vstupního SKO.  

𝛿𝑖
𝑀𝐵𝑈 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑗 = 𝛿𝑖

𝑀𝐵𝑈 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑡𝑗𝑗𝑗 . (24) 

Kapacitní omezeni SKL pro odpad dovezeny po silnici (s dopravou po železnici se v modelu 

neuvažuje) je uvedeno v rovnici (25). Nepřiveze se více odpadu, než je uvažovaná kapacita 

SKL. 

𝛿𝑖
𝑆𝐾𝐿 ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 + 𝑠𝑗) + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑡𝑗𝑗 ≤ 𝐶𝑖

𝑆𝐾𝐿
𝑗 . (25) 

Poslední omezení se týká kapacity PREKL pro odpad dovezeny po silnici (v případě železnice 

je uvažován přímý transport do zařízení EVO). 

𝛿𝑖
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗

𝑠𝑗 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿 . (26) 

 

 

4.3 Vstupy a okrajové podmínky výpočtu pro aplikaci modelu na území ČR 

 

Vstupní parametry jsou uvažovány pro plánování OH v ČR. V souladu s reálnými okrajovými 

podmínkami úloha vyžaduje následující vstupy: 

1) Popis existující dopravní infrastruktury (silniční, případně železniční síť) mezi 

jednotlivými uzly.  

2) Informaci o zařízeních definující konkurenční prostředí mezi zpracovateli SKO: 

 Existující skládky kategorie OO. Informace byly čerpány z [25]. 

 Existující zařízení EVO (ZEVO Malešice, TERMIZO Liberec, SAKO Brno), 

připravované projekty (zejména ZEVO Chotíkov u Plzně a EVO Most – 

Komořany) a možné další lokality pro výstavbu EVO a jejich kapacitní řešení (viz 

výstup studie [26], popř. další studie). 

 Informace o připravovaných zařízeních MBÚ a nezbytných koncovkách pro 

energetické využití LF. Potenciální vznik zařízení MBÚ může být uvažován 

v libovolném uzlu, přičemž jsou primárně preferována místa existujících skládek 

OO. Jejich kapacita musí být dostatečná pro uložení odpadního proudu z MBÚ 

(podsítné frakce). Protože proces MBÚ představuje pouze mezičlánek celého 

řetězce, pro vzniklou výhřevnou frakci musí existovat zdroj, který je schopný 

tento produkt bezpečně a šetrně zpracovat. Přehled provozů, které deklarují 

schopnost spoluspalovat kalorické výstupy z MBÚ, lze nalézt v [26]. Aktualizaci 

dat pro konkrétní subjekt uvádí [27]. V souladu se závěry studie [26] a článkem 
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[28] je chápan proces MBÚ jako doplňkový, vytváří nesystémové řešení pro 

plošnou aplikaci v podmínkách ČR. 

 S ohledem na existující trh s odpadem v rámci zemí západní Evropy je vhodné 

uvažovat možný export odpadu do příhraničních zemí (převážně do Německa 

a Rakouska). V těchto zemích je u některých zařízení patrná nadkapacita. Ta se 

může ještě navyšovat vlivem snižování produkce odpadů vhodných pro 

energetické využití (např. vlivem vyšší míry separace) nebo snížením toku odpadu 

z jiných zemí – např. vlivem výstavby nových kapacit ve Velké Británii. 

 Pro efektivní dopravu (snížení dopravních nákladů) se často využívá tzv. 

překládacích stanic, kde je možné odpad například slisovat do kontejneru pro 

následný transport do místa zpracování. V této práci je výstavba překládací 

stanice možná v libovolném uzlu (ORP). Výsledné rozhodnutí o výstavbě 

a zpracovatelské kapacitě je výstupem z výpočtů. 

3) Statistické informace z oblasti KO a výhledy pro jednotlivé uzly: 

 měrná produkce odpadů, efektivita systému tříděného sběru, výhřevnost odpadu, 

socio-ekonomické parametry apod. 

4) Cenové modely, výhledy a predikce:  

 dopravní náklady na svoz po silnici popř. po železnici, 

 ceny energií – teplo v jednotlivých lokalitách, elektřina, 

 množství využitelného tepla do sítě CZT, 

 nastavení zpracovatelských poplatků na bráně zařízení EVO, MBÚ a překládacích 

stanic - vychází z T-E modelů (viz [9]). Potřebné modely, vstupní data a okrajové 

podmínky pro výpočty se neustále zpřesňují v součinnosti se subjekty věnujícími 

se dané problematice na národní i mezinárodní úrovni. 

 

4.4 Oblasti použití nástroje NERUDA 

 

Výpočtový systém NERUDA představuje univerzální nástroj, který je vždy modifikován pro 

potřeby dané aplikace a s ohledem na konkrétní zadání. Může být aplikován na zcela jiné 

území a dokonce i jiný typ odpadu, popř. vice druhů odpadů. Můžeme identifikovat několik 

potenciálních subjektů, které mohou mít přínos z aplikace nástroje (viz obr. 8).  

 

 Státní správa, dotčená ministerstva – podpora klíčových rozhodnutí a analýzy 

související s přípravou strategických dokumentů a zákonů (SEK, POH apod.).
1
  

 Kraje, regiony, obce – podpora přípravy POH, studie proveditelnosti a analýza rizik 

investičních záměrů, optimalizace umístění a návrh kapacitního řešení překládacích 

stanic.  

 Provozovatelé a investoři zařízení EVO – optimalizace kapacity zařízení z pohledu 

uplatnění tepla a dostupnosti odpadu, detailní svozové studie, optimalizace 

logistického řetězce s využitím silniční i železniční dopravy. 

 

                                                 
1
 Pozn.: S využitím systému NERUDA lze např. simulovat dopad postupného zvyšování 

poplatku za skládkování na tok odpadu mezi koncovými zařízeními doplněný o hodnocení 

dopadů na koncové uživatele. 
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Obr. 8:  NERUDA - jeden nástroj, mnoho modifikací a způsobů prezentace výsledků dle 

potřeb zadavatele 

 

5. Výpočtový nástroj PIGEON 

 

Velmi zajímavé informace navazující na výstupy nástroje NERUDA jsou ekonomické dopady 

na producenty odpadu v jednotlivých simulacích při měnících se okrajových podmínkách 

výpočtu. V případě analýzy těchto dopadů je třeba mít informaci, jakým způsobem producent 

naložil se svým odpadem (kde odpad zpracoval a jakým způsobem odpad přepravil). Při 

řešení nástrojem NERUDA vznikl problém související s přístupem k tvorbě dopravní sítě. 

Dopravní síť obsahuje pouze nejkratší hrany zajišťující přepravu mezi sousedními uzly, tím 

není známa informace, kde zpracoval producent svůj odpad. Jednou z možností řešení je 

zpětné dopočítání, případně vhodné vytvoření dopravní sítě.  

 

Na základě podrobné analýzy výsledků pro různé typy sítí (včetně úplného grafu), bylo 

zjištěno, že ve všech případech narazíme na problém s víceznačným řešením úlohy. Existuje 

více řešení, která jsou charakteristická stejnou hodnotou účelové funkce pro hodnocený 

region. Tato situace nastává v momentě, kdy se odpad od více producentů spojí v určitém uzlu 

a následně se zase rozdělí v další části dopravní cesty. Po rozdělení už není jednoznačné, 

v jakém poměru se odpad od konkrétního producenta rozdělil. Existuje tedy nekonečné 

množství možností, jak odpad rozdělit mezi jednotlivé producenty. Pro lepší vhled je uveden 

následující motivační příklad. 

 

Tři producenti (uzly A, B, C) produkují odpad, ten je odvezen do společného uzlu D, a to 

každý po své hraně (A–D, B–D, C–D). Odtud se odpad veze dohromady do uzlu E po hraně 

D-E, kde se musí rozdělit do dvou toků (hrany E–F, E–G) mířících ke zpracovatelům (F, G). 

Tato dopravní síť je znázorněna na obr. 9. 
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Obr. 9: Dopravní síť motivačního příkladu [29] 

 

U motivačního příkladu z obr. 9 víme pouze, v jakém poměru se tok rozdělí v uzlu E. Nevíme 

ale, který z producentů veze odpad do konkrétního místa zpracování. Zpracovatelské zařízení 

nabízí producentům cenu za zpracování. Ta může být výrazně rozdílná s ohledem na 

konkrétní podmínky v dané lokalitě (např. cena a možné množství uplatnitelného tepla). Proto 

je klíčové z pohledu producenta znát místo zpracování svého odpadu. Nejde pouze o náklady 

na zpracování, významnou položkou můžou být i dopravní náklady (např. v případě, že uzel F 

je podstatně dál od uzlu E oproti vzdálenosti uzlů E a G). Z tohoto důvodu je třeba data 

(výsledky výpočtů) z nástroje NERUDA zpracovat pomocí dalšího nástroje. 

 

Proto vznikla myšlenka vytvořit nový matematický model (vzniklý nástroj byl pojmenován 

PIGEON), který bude schopen analyzovat možnosti dopadů víceznačného řešení na náklady 

za zpracování odpadu pro jednotlivé producenty. Prvotní dílčí úlohou, která se zaměřovala 

pouze na tok SKO s jedinou možností způsobu zpracování v zařízeních EVO, se zabývala 

bakalářská práce [29]. Tato úloha byla dále rozpracována pro všechny uvažované přepravní 

komodity (SKO, možnost slisovaného SKO, LF) včetně všech uvažovaných způsobů 

zpracování (zařízení EVO, MBÚ, skládky). 

 

Model PIGEON se s problémem víceznačného řešení vypořádal pomocí metody vážených 

součtů (WSM - weighted sum method), viz [30]. Při aplikování této metody se každá účelová 

funkce vynásobí nějakou nezápornou vahou, odpovídající důležitosti tohoto kritéria (čím větší 

váha, tím je kladem na kritérium větší důraz), a tyto násobky jsou dále sečteny, čímž je 

získána jediná účelová funkce, která se následně minimalizuje. Rozdělení těchto vah je 

uvažováno náhodné a generuje se z rovnoměrného rozdělení pravděpodobností z daného 

intervalu. Realizace těchto náhodně generovaných vah dávají výsledné scénáře, které jsou po 

dostatečném počtu výpočtů analyzovány. Tato metoda se také využívá např. při produkování 

methanolu s ohledem na emise CO2 v článku [31]. Další využívanou metodou je Weighted 

product method (WPM). V metodě WPM se účelová funkce skládá ze součinů dílčích 

účelových funkcí fi(x) umocněných danou vahou wi. Tato metoda má však svá úskalí, a to ve 

vznikajících nelinearitách, které při růstu úlohy významně ovlivní výpočtový čas. Mezi další 

metody patří Constraint scalarization, Ordered Weighted Averaging (OWA) viz [32], [33] 

nebo Objective-wise worst case, viz [34]. 

 

Použitý přístup nástroje PIGEON je založena na myšlence, že existuje pořadník producentů 

(obcí), podle kterého se určuje přednost obce při rozhodování o tom, kam svůj odpad veze. 
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Obce se v úloze rozhodují na základě nejnižší ceny za zpracování jejich odpadu. Zde je 

základní rozdíl v principu výpočtu nástroje NERUDA a PIGEON. V nástroji NERUDA se 

minimalizují celkové náklady pro všechny obce najednou. V případě nástroje PIGEON je 

brán ohled na jednotlivé obce podle jejich pořadí výběru. V případě motivačního příkladu je 

pořadí například 1. A, 2. B, 3. C. Obec A má tedy přednost před obcemi B a C při 

rozhodování o tom, v jakém poměru rozdělí svůj odpad mezi hrany E–F a E–G. Pokud se 

obec A jako první v pořadí rozhodne vést svůj odpad ke zpracovateli F (hrana E-F), omezuje 

tím kapacitu hrany pro obce v pořadí za ní. Počáteční kapacita hrany je dána výsledkem 

z nástroje NERUDA a od této kapacity se odečítá tok odpadu od producenta A – nové 

omezení kapacity hrany pro obec B. 

 

Tyto principy jsou zpracovány v nástroji PIGEON. Pomocí tohoto nástroje je možné 

simulovat různé pořadí při výběru zpracovatele z pohledu producentů odpadu. V úloze jsou 

minimalizovány celkové náklady na zpracování odpadu (cena za zpracování plus dopravní 

náklady) v součtu pro všechny obce. Na rozdíl od nástroje NERUDA je tentokrát tok odpadu 

přiřazen danému producentovi (každý odpad má index podle svého producenta) a do účelové 

funkce se přidává tzv. váha, která určuje pořadí producenta. Z účelové funkce je význam váhy 

zřejmý: má-li váha vysokou hodnotu, zvyšuje uměle hodnotu celkových nákladů pro danou 

obec. V minimalizační úloze to zvyšuje důraz na nižší celkové náklady na zpracování pro 

danou obec. Váha je ještě před výpočtem znormována, aby se odstranil vliv množství 

zpracovávaného odpadu. Pokud bychom toto neudělali, mohlo by se stát, že např. vážená 

celková cena za zpracování pro obec s miliónem obyvatel i při nízké váze (vyšší pořadové 

číslo) bude vždy vyšší, než vážená cena za zpracování pro obec s dvaceti tisíci obyvateli.  

 

Čím později se obec rozhoduje (vyšší pořadí), tím hroší má situaci, protože kapacity 

výhodných zpracovatelů již mohou být obsazeny obcemi, které měly nižší pořadí (vyšší 

váhu). Z pohledu praktické aplikace pořadník také simuluje to, v jakém okamžiku začnou 

obce řešit, kde bude jejich odpad zpracováván. Vzhledem k tomu, že toto nelze dopředu určit, 

nezbývá než náhodně generovat pořadí obcí. Nahodilé pořadí se generuje v dostatečném 

množství scénářů (řádově stovky až tisíce). Vzniklá data se dále analyzují z pohledu dopadů 

na celkové náklady u jednotlivých obcí.  

 

Z důvodu simulování různého pořadí při výběru zpracovatele se mění celkové náklady pro 

producenta. U některých lokalit to v určitém scénáři vývoje okrajových podmínek v OH příliš 

nevadí, není pro ně v blízkém okolí konkurenční boj o zpracovatele. Naopak v jiných 

lokalitách může byt tento efekt znatelný (výrazné zvýšení nákladů na zpracování odpadu). 

V případě, že u nějaké obce se náklady v rámci provedených simulací výrazně liší, je obec 

citlivá na aktivní přístup k OH (v případě nečinnosti může mít výrazně dražší zpracování 

odpadu). Pro získání skutečných nákladů pro jednotlivé obce je potřeba náklady přepočítat 

bez přidělených vah. Detailní matematický model je uveden v následující kapitole. 

 

5.1 Matematický model nástroje PIGEON 

Optimalizační nástroj PIGEON je lineární stochastický model popisující rozdělení toků 

několika typů surovin v dopravní síti mezi zúčastněné prvky (obce). S těmito toky jsou spjaté 
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celkové náklady na dopravu, což je pro obce významný parametr. Cílem modelu je zjistit, 

jaké mohou být finanční náklady pro jednotlivé obce a jak se navzájem ovlivňují. Z těchto 

poznatků můžeme dále také usuzovat, zda se při nějaké spolupráci mezi obcemi mohou tyto 

náklady ještě snížit. Všechna omezení tohoto modelu jsou lineární a vychází z bilančních 

rovnic a daných vstupů. Hlavní částí modelu jsou dílčí účelové funkce pro každou obec, které 

se skládají z nákladů za přepravu všech komodit na tunu. Z tohoto důvodu jde o úlohu 

vícekriteriální optimalizace. Naší snahou je však se s těmito kritérii vypořádat co nejlépe 

a zjistit co nejvíce informací. 

 

Nejdříve je vhodné uvést všechny prvky systému. Základním prvkem je obec (producent 

odpadu). Dále model tvoří dopravní infrastruktura, v nástroji je uvažovaná silniční 

a železniční síť. Posledním článkem jsou zpracovatelé odpadu. V modelu uvažujeme zařízení 

EVO, MBÚ a skládky. U zařízení MBÚ je nutné dále uvažovat zařízení na zpracování LF. 

Pro zefektivnění dopravy je uvažována možnost výstavby překládací stanice. Kapacity 

zařízení jsou pevně dány z toků odpadu po jednotlivých hranách. Tato informace je výstupem 

nástroje NERUDA. 

 

Nyní je vhodné nadefinovat použité množiny a jejich označení. Množinu uzlů udávají prvky 

𝑘 ∈ 𝐾. Množinu obcí udávají prvky 𝑗 ∈ 𝐽 (podmnožina uzlů 𝐾 ⊇ 𝐽, jde o uzly, které 

produkují SKO). Množina 𝑚 ∈ 𝑀 udává zpracovatelské uzly (podmnožina uzlů 𝐾 ⊇ 𝑀; jde 

o uzly, kde je možné zpracovat SKO) a množina 𝑛 ∈ 𝑁 označuje nekoncové uzly 

(podmnožina uzlů 𝐾 ⊇ 𝑁; jde o uzly, kde nelze zpracovat SKO). Index 𝑖 ∈ 𝐼 označuje 

silniční hrany a index 𝑙 ∈ 𝐿 udává železniční hrany. Dále jsou popsány vstupní parametry 

a proměnné řešené úlohy. 

 

Vstupní parametry v úloze: 

𝑎𝑘,𝑖  incidenční matice pro silniční síť (SKO, LF a slisované SKO - SLIS), [-] 

𝑏𝑘,𝑙  incidenční matice pro železniční síť (SKO), [-] 

𝑜𝑖  množství SKO na silniční hraně, [t] 

𝑓𝑖  množství LF na silniční hraně, [t] 

𝑠𝑖  množství SLIS na silniční hraně, [t] 

𝑡𝑙  množství SKO na železniční hraně, [t] 

𝑤𝑗  produkce SKO v obci, [t/r] 

𝛿𝑗  váha pro obec, [-] 

𝑝𝑘
𝐸𝑉𝑂𝑆𝐾𝐿 poplatek na bráně u zařízení EVO a skládky, [Kč/t] 

𝑝𝑘
𝑀𝐵Ú  poplatek na bráně u zařízení MBÚ, [Kč/t] 

𝑝𝑘
𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿  poplatek na bráně u překládací stanice, [Kč/t] 

𝑐𝑂  cena za přepravu SKO po silnici, [Kč/km.t]  

𝑐𝐿  cena za přepravu LF po silnici, [Kč/km.t]  

𝑐𝑆  cena za přepravu SLIS po silnici, [Kč/km.t]  

𝑐𝑍  cena za přepravu SKO po železnici, [Kč/km.t]  

𝑑𝑖
𝑆𝐼𝐿  délka silniční hrany, [km] 

𝑑𝑖
𝑍𝐸𝐿  délka železniční hrany, [km] 

𝑘𝐿  transformace SKO na LF, [-] 
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𝑄  cena za manipulaci při nakládání a vykládání odpadu u železniční přepravy, 

[Kč/t].  

 

Seznam proměnných v úloze: 

𝑢𝑖,𝑗
𝑂   množství SKO od obce na silniční hraně, [t] 

𝑢𝑖,𝑗
𝐿   množství LF od obce na silniční hraně, [t] 

𝑢𝑖,𝑗
𝑆   množství SLIS od obce na silniční hraně, [t] 

𝑢𝑙,𝑗
𝑍   množství SKO od obce na železniční hraně, [t] 

𝑣𝑘,𝑗
𝑂   množství SKO po silnici od obce zpracované v uzlu, [t] 

𝑣𝑘,𝑗
𝐿   množství LF po silnici od obce zpracované v uzlu, [t] 

𝑣𝑘,𝑗
𝑆   množství SLIS po silnici od obce zpracované v uzlu, [t] 

𝑣𝑘,𝑗
𝑍   množství SKO po železnici od obce zpracované v uzlu, [t]. 

 

Matematický model popisované síťové úlohy vypadá následovně: 

 

Omezení 

První druh omezení zajišťuje požadované množství daného přepravovaného typu odpadu po 

definovaných hranách konkrétní infrastruktury (SKO, LF, SLIS po silnici a SKO po 

železnici). Omezení vypadají následovně: 

∑ 𝑢𝑖,𝑗
𝑂

𝑗∈𝐽

= 𝑜𝑖 , ∑ 𝑢𝑖,𝑗
𝐿

𝑗∈𝐽

= 𝑓𝑖 , ∑ 𝑢𝑖,𝑗
𝑆

𝑗∈𝐽

= 𝑠𝑖, ∀𝑖 ∈ 𝐼;  ∑ 𝑢𝑙,𝑗
𝑍

𝑗∈𝐽

= 𝑡𝑙, ∀𝑙 ∈ 𝐿. (27) 

Další omezení se týká množství zpracovaného odpadu (prostřednictvím zařízení EVO, MBÚ, 

skládky nebo překládací stanice). Všechen SKO přepravovaný po silnici nebo po železnici se 

musí zpracovat. Zároveň všechen vzniklý SLIS a LF musí být taktéž zpracován. Omezení 

vypadá následovně: 

∑ 𝑣𝑘,𝑗
𝑂

𝑘∈𝐾

= 0, ∑ 𝑣𝑘,𝑗
𝐿

𝑘∈𝐾

= 0, ∑ 𝑣𝑘,𝑗
𝑆

𝑘∈𝐾

= 0, ∑ 𝑣𝑘,𝑗
𝑍

𝑘∈𝐾

= 0, ∀𝑗 ∈ 𝐽. (28) 

Další omezení zajišťuje zpracování všech vyprodukovaných odpadů. V každé obci se musí 

naložit na auto (ve slisované nebo neslisované podobě), na železnici nebo zpracovat v zařízení 

MBÚ. Omezení vypadá následovně:  

𝑤𝑗 +  𝑣𝑗,𝑗
𝑂

 + 𝑘𝐿𝑣𝑗,𝑗
𝐿

 +  𝑣𝑗,𝑗
𝑆 +  𝑣𝑗,𝑗

𝑍
 =  0, ∀𝑗 ∈ 𝐽. (29) 

Následující omezení zajišťuje: množství SKO, LF a SLIS přepravované po silnici, dodaného z 

obce do zpracovatelského nebo koncového zařízení, musí odpovídat hranovým proměnným. 

Stejně platí i pro SKO dopravovaný po železnici. Omezení je tvaru: 

∑(𝑎𝑘,𝑖𝑢𝑖,𝑗
𝑂 − 𝑣𝑘,𝑗

𝑂 )

𝑖∈𝐼

= 0, ∑(𝑎𝑘,𝑗𝑢𝑖,𝑗
𝐿 − 𝑣𝑘,𝑗

𝐿 )

𝑖∈𝐼

= 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑗 ∈ 𝐽. (30) 
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∑(𝑎𝑘,𝑗𝑢𝑖,𝑗
𝑆 − 𝑣𝑘,𝑗

𝑆 )

𝑖∈𝐼

= 0, ∑(𝑎𝑘,𝑙𝑢𝑙,𝑗
𝑍 − 𝑣𝑘,𝑗

𝑍 )

𝑙∈𝐿

= 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑗 ∈ 𝐽. (31) 

Klíčovým omezením je bilance jednotlivých uzlů. Odpad, který je v uzlu vyprodukován nebo 

je do uzlu přivezen, musí být roven odpadu, který je odvezen nebo zpracován (platí pro 

všechny typy odpadu). Bilanční rovnice je tvaru: 

∑ 𝑎𝑘,𝑖

𝑖∈𝐼

(𝑜𝑖 + 𝑘𝐿𝑓𝑖 + 𝑠𝑖) + ∑ 𝑏𝑘,𝑙

𝑙∈𝐿

𝑡𝑙 − ∑ 𝑣𝑘,𝑗
𝑂 + 𝑘𝐿𝑣𝑘,𝑗

𝐿 + 𝑣𝑘,𝑗
𝑆 + 𝑣𝑘,𝑗

𝑍

𝑗∈𝐽

= 0,

∀𝑘 ∈ 𝐾. 

(32) 

Následující bilance udává rovnost mezi SKO převáženým po silnici a jeho následnou 

transformací na SLIS, LF nebo jeho naložením na železnici. Bilance je tvaru: 

𝑣𝑛,𝑗
𝑂 + 𝑘𝐿𝑣𝑛,𝑗

𝐿 + 𝑣𝑛,𝑗
𝑆 + 𝑣𝑛,𝑗

𝑍 = 0, ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑗 ∈ 𝐽: 𝑛 ≠ 𝑗. (33) 

Následující omezení jsou v modelu z důvodu vynucení znaménkové konvence. 

𝑣𝑗,𝑗
𝑂 ≤ 0, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 𝑣𝑘,𝑗

𝑂 ≥ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑗 ∈ 𝐽 ∶ 𝑘 ≠ 𝑗; 

𝑣𝑛,𝑗
𝐿 , 𝑣𝑛,𝑗

𝑆 , 𝑣𝑛,𝑗
𝑍 ≤ 0, ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 𝑣𝑚,𝑗

𝐿 , 𝑣𝑚,𝑗
𝑆 , 𝑣𝑚,𝑗

𝑍 ≥ 0, ∀𝑚 ∈ 𝑀, ∀𝑗 ∈ 𝐽.  
(34) 

Další omezení zajišťuje nezápornost hranových proměnných pro silniční a železniční 

přepravu. 

𝑢𝑖,𝑗
𝑂 ≥ 0, 𝑢𝑖,𝑗≥0

𝐿 ,  𝑢𝑖,𝑗
𝑆 ≥ 0,       ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽;          𝑢𝑙,𝑗

𝑍 ≥ 0, ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑗 ∈ 𝐽. (35) 

Následující omezení zaručuje zpracování veškerého vyprodukovaného odpadu v obci 

prostřednictvím všech uvažovaných zařízení (EVO, MBÚ a skládky). Rovnice je ve tvaru: 

∑(𝑣𝑚,𝑗
𝑂 + 𝑘𝐿𝑣𝑚,𝑗

𝐿 + 𝑣𝑚,𝑗
𝑆 + 𝑣𝑚,𝑗

𝑍 )

𝑚

= ∑ ∑ 𝑎𝑚,𝑖(𝑢𝑖,𝑗
𝑂 + 𝑘𝐿𝑢𝑖,𝑗

𝐿 + 𝑢𝑖,𝑗
𝑆 )

𝑖𝑚

+ ∑ 𝑏𝑚,𝑙𝑢𝑖,𝑗
𝑍

𝑖

, ∀𝑗 ∈ 𝐽. 
(36) 

Poslední omezení zajišťuje zpracování veškerého odpadu v konkrétních zařízeních, do 

kterých byl odpad dovezen od všech producentů. Omezení je tvaru: 

∑(𝑣𝑚,𝑗
𝑂 + 𝑘𝐿𝑣𝑚,𝑗

𝐿 + 𝑣𝑚,𝑗
𝑆 + 𝑣𝑚,𝑗

𝑍 )

𝑗

= ∑ ∑ 𝑎𝑚,𝑖(𝑢𝑖,𝑗
𝑂 + 𝑘𝐿𝑢𝑖,𝑗

𝐿 + 𝑢𝑖,𝑗
𝑆 )

𝑖𝑗

+ ∑ 𝑏𝑚,𝑙𝑢𝑖,𝑗
𝑍

𝑖

, ∀𝑚 ∈ 𝑀. 
(37) 
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Účelová funkce 

Minimalizuj 

𝑧𝑗 = ∑ [[∑ −(𝑣𝑘,𝑗
𝑂 + 𝑣𝑘,𝑗

𝑆 + 𝑣𝑘,𝑗
𝑍 )𝑝𝑘

𝐸𝑉𝑂𝑆𝐾𝐿 −

𝑘

𝑘𝐿𝑣𝑘,𝑗
𝐿 𝑝𝑘

𝑀𝐵𝑈 − 𝑣𝑘,𝑗
𝑆 𝑝𝑘

𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿]

𝑗

− ∑ 𝑣𝑛,𝑗
𝑍

𝑛

𝑄 + ∑ 𝑑𝑖
𝑆𝐼𝐿

𝑖

(𝑢𝑖,𝑗
𝑂 𝑐𝑂 + 𝑢𝑖,𝑗

𝐿 𝑐𝐿 + 𝑢𝑖,𝑗
𝑆 𝑐𝑆)

+ ∑ 𝑑𝑖
𝑍𝐸𝐿𝑢𝑙,𝑗

𝑍 𝑐𝑍

𝑙

] . 

(38) 

 

V této chvíli je možné úlohu vhodně doplňovat o dodatečné parametry, které mohou 

simulovat různé přístupy k řešené úloze. Cílem může být minimální počet zpracovatelů pro 

jednoho producenta, minimální rozdíl v nákladech mezi producenty nebo lze simulovat 

dopady aktivního (resp. pasivního) přístupu ze strany zastupitelstva reprezentující ORP (viz 

text výše). Tento případ je ukázán na následujícím motivačním případě. Do účelové funkce se 

přidají náhodné váhy 𝛿𝑖 (hodnota je normována produkcí 𝑤𝑗) ke každé OPR. Změněná 

účelová funkce je tvaru: 

 

Minimalizuj 

𝑧𝑗 = ∑
𝛿𝑗

𝑤𝑗
[[∑ −(𝒗𝑘,𝑗

𝑂 + 𝒗𝑘,𝑗
𝑆 + 𝒗𝑘,𝑗

𝑍 )𝑝𝑘
𝐸𝑉𝑂𝑆𝐾𝐿 −

𝑘

𝑘𝐿𝒗𝑘,𝑗
𝐿 𝑝𝑘

𝑀𝐵𝑈 − 𝒗𝑘,𝑗
𝑆 𝑝𝑘

𝑃𝑅𝐸𝐾𝐿]

𝑗

− ∑ 𝒗𝑛,𝑗
𝑍

𝑛

𝑄 + ∑ 𝑑𝑖
𝑆𝐼𝐿

𝑖

(𝒖𝑖,𝑗
𝑂 𝑐𝑂 + 𝒖𝑖,𝑗

𝐿 𝑐𝐿 + 𝒖𝑖,𝑗
𝑆 𝑐𝑆)

+ ∑ 𝑑𝑖
𝑍𝐸𝐿𝒖𝑙,𝑗

𝑍 𝑐𝑍

𝑙

]. 

(39) 
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7. Závěr a návrh dalšího postupu   

 

Práce popsala aktuální situaci OH v EU. Z čehož vyplynula nutnost komplexního přístupu 

k plánování v této oblasti.  

 

V prvním kroku bylo nutné sestavit kvalitní datovou základnu z pohledu celkového 

zpracovatelského řetězce, který zahrnuje produkci odpadu, jeho transport (dopravní 

infrastrukturu a náklady na přepravu) a konečné zpracování. Dále je třeba uvažovat 

legislativní podmínky v předmětné oblasti. Pro zpracování odpadu byly uvažovány tři 

technologie – zařízení EVO, zařízení MBÚ a skládky. U zařízení EVO jsou důležité 

informace o množství a ceně uplatnitelného tepla. Pro zařízení MBÚ podmínky uplatnění LF 

a odstranění TF. U skládek je klíčovým faktorem výše skládkovacího poplatku. 

 

Pro optimální návrh parametrů zařízení EVO byl vytvořen matematický model popsaný 

v kap. 3. Hlavní neznámou byla identifikována cena na bráně, kterou akceptují producenti 

odpadu. Proto byl vytvořen nový nástroj NERUDA, který umožňuje simulovat konkurenční 

boj o odpad (viz kap. 4). Pomocí tohoto nástroje je možno analyzovat mnoho situací z více 

úhlů pohledů (zaměřené na investora, zaměřené na státní správu).  

 

V další fázi bylo nutné analyzovat dopady na producenty. Nástroj NERUDA neposkytuje 

informace o konečném místě zpracování konkrétních odpadů, proto bylo nutné vyvinout nový 

výpočtový model. Ten dostal název PIGEON (viz kap. 5). Díky němu je možné identifikovat 

konečné místo zpracování konkrétního odpadu. Jeho velkou nevýhodou je značná časová 

náročnost oproti nástroji NERUDA, což limituje jeho použití. Z tohoto důvodu byly využity 

metody pro zpracování vícerozměrných statistických dat. Ty umožnily zpracování menší sady 

dat vzniklých výpočtem v nástroji NERUDA pomocí nástroje PIGEON.  

 

Představené nástroje jsou otevřené výpočtové modely, které je možné modifikovat 

v závislosti na konkrétní povaze výstupů výpočtů. Vzniklé nástroje jsou kontinuálně 

doplňovány o další funkcionality v rámci činností na pracovišti Ústavu procesního 

a ekologického inženýrství v sekci Energetických systému a výpočetních simulací.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 

C  zpracovatelská kapacita 

CF  peněžní tok 

CZT  centrální zásobování teplem 

EVO  energetické využití odpadu 

HN  here and now 

i  úroková míra 

I  investiční náklady 

IRR  vnitřní výnosové procento 

J  množina scénářů 

LF  lehká frakce 

KOT  kondenzační odběrová turbína 

M  množina měsíců 

MBÚ  mechanicko-biologická úprava 

NPV  čístá současná hodnota 

OH  odpadové hospodářství 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PBP  doba návratnosti investice 

PT  protitlaká turbína 

R  množina roků 

SKO  směsný komunální odpad 

WS  wait and see 

𝒙  rozhodnutí v prvním stupni dvoustupňového stochastického programování 

𝒚  rozhodnutí v druhém stupni dvoustupňového stochastického programování 

ZLF  zpracování lehké frakce 

 

𝛽  koeficient rizikovosti oboru 

𝝃  neurčité parametry v optimalizačních úlohách 

 

Pozn.: určité parametry a proměnné použité v matematických modelech v kap. 3 až 5 jsou 

uvedeny primo v textu u použitých rovnic, nerovnic a funkcí. Proto nejsou znovu citovány 

v seznamu použitých symbolů a zkratek. 


