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1 Úvod 

Evropská unie ročně produkuje 2,5 mil kt odpadů [1]. Jedná se o odpady komunální i 

průmyslové a v přepočtu na osobu se jedná přibližně o 4,3 t odpadu za rok. Toto číslo, lze 

považovat za velmi závažný stav, který je způsoben především výrobní a nevýrobní činností 

dnešní společnosti a lze konstatovat, že současné fungování společnosti je automaticky 

doprovázeno produkcí odpadů. Produkcí a tokem odpadů se zabývá i tzv. cirkulární ekonomika, 

která se snaží dosáhnout stavu, kdy nebude vznikat odpad, resp. bude produkce odpadů 

minimální. Toto tvrzení, je na jednu stranu velmi optimistické, na druhou stranu lze toto 

stanovisko brát jako motivující pro budoucí vývoj odpadového hospodářství a vytyčení 

hlavních cílů s otázkou „jak?“. 

 

Obr. 1: Schéma cirkulární ekonomiky [2] 

 

Stávající ekonomický systém je v současném světě postaven na vysoké produktivitě v oblasti 

čerpání surovin za účelem tvorby produktů či služeb. Životnost produktů a služeb je velmi malá 

a všeho (zejména obalů) se společnost rychle zbavuje, to je způsobeno především rozvojem 

konzumní společnosti. Většina výrobků na konci své životnosti, stejně jako obaly použité při 

distribuci produktů k zákazníkům, končí na skládkách či jsou odvezeny přímo do spaloven, bez 

dalšího potenciálního využití. Velmi malá část spotřebních produktů jde na recyklaci, např. se 

jedná o elektrospotřebiče, textilní výrobky, stále diskutovanou problematikou plastových obalů 

a další. 

 

Každoročně je přijímána či novelizována legislativa, která má pozitivně ovlivnit produkci a 

nakládání s odpady např. i za účelem přiblížení se ideálnímu stavu zmíněné cirkulární 

ekonomiky. Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů je 

aktuálně platný a jedná se o stěžejní zákon na území ČR. Již je připraven nový zákon o 

odpadech, ale zatím nebyl schválen (12/2018). V novém zákonu o odpadech je klíčový 

komplexní přístup k vývoji odpadového hospodářství na území ČR. Jeden z hlavních cílů je 

přispět k vyšší míře separace využitelných odpadů pro následné materiálové využití a schopnost 
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znovu využít zájmové a ekonomicky výhodné materiály. Současně je očekáváno splnění 

požadavku ve výši 60%1 materiálové využití komunálních odpadů. Zejména se jedná o 

navýšení separace plastu, papíru, skla a kovů. 

 

Kromě uvedené legislativy a přípravy pro materiálové využití souvisí s odpadovým 

hospodářstvím celá řada činností. Jedná se především o rozsáhlé přepravní koncepty, 

manipulační schopnosti nebo skladování celého portfolia materiálů či komodit. Důraz je kladen 

na spolehlivost a především časové hledisko navazujících procesů (kontinuální procesy) 

v celkovém systému. V současné době realizovatelnost dopravy na 1 000 km není principiálně 

problém, ale je nutné vybrat ekonomicky a environmentálně vhodné řešení tak, aby systém 

zapadal do celkového národního či nadnárodního konceptu. Dalším důležitým aspektem je 

variabilita zdrojů, zpracovatelů, odběratelů, zprostředkovatelů a je důležité neopomenout 

sezonní výkyvy či cenový vývoj trhu z pohledu uplatnitelnosti komodity nebo frakce druhotné 

suroviny na trhu s potenciální kladnou cenou. Všechny uvedené kroky jsou spojeny 

s logistickou činností, která hraje v oblasti nakládání s odpady významnou roli. Z tohoto důvodu 

je nutné se organizací logistiky zabývat do většího detailu. 

 

Předkládaná disertační práce s názvem „Pokročilé modely logistiky v oblasti odpadového 

hospodářství“ (dále jen disertační práce) se bude prioritně zabývat logistikou v odpadovém 

hospodářství a hodnocením komplexních dopravních řetězců.  

 

Cílem každého státu a předpokladem správného fungování odpadového hospodářství  

a cirkulární ekonomiky by mělo být vybudování účelné a ekonomické přívětivé infrastruktury 

z pohledu funkční, vysoce organizační a řídící schopnosti v rámci celé společnosti. 

  

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018 
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2 Motivace 

Doprava a obecně komplexní dopravní řetězce jsou v dnešní době nedílnou součástí všech 

oblastí lidského života. Zrychlující se životní styl sebou přináší nejen nutný technický pokrok, 

ale i velké množství reziduálních proudů (odpadů). Tyto odpady je nutné zpracovat s ohledem 

na dopady na životní prostředí a ekonomickou zátěž pro producenty. Nezbytnou částí nakládání 

s odpady je jejich přeprava od producentů na místo konečného zpracování. Tato disertační práce 

má za cíl sumarizovat dosavadní činnost autora a úroveň poznání v předmětné oblasti. 

Výstupem budou tři případové studie, které budou nastiňovat koncepční plánování 

v odpadovém hospodářství s dopadem na ekonomické vyhodnocení a s důrazem na komplexní 

modelování dopravních systémů.  

 

Kromě představení komplexních logistických řetězců dokument nastíní důležitost dalších 

specifických prvků odpadového hospodářství, mezi které patří např. překládací stanice  

či kombinace překládací stanice s třídicí linkou či kompostárnou. 

 

Obr. 2 představuje základní časové schéma klíčových závěrečných prací na Ústavu procesního 

inženýrství (dále jen „ÚPI“), které se týkají problematiky odpadového hospodářství a současně 

využívají znalosti v oblasti logistiky nebo přímo modely v této oblasti vytváří. Jedny z prvních 

úvah o optimalizaci odpadového hospodářství, za účelem lokalizace zařízení pro energetické 

využití odpadů (EVO), byly zahájeny již v roce 2013. Jednalo se o transportní úlohu, která 

popisovala vybrané území pomoci síťových grafů a na základě odhadnuté fixní ceny dopravy. 

Úloha stanovovala optimální rozmístění zpracovatelských kapacit (zařízení EVO, mechanicko-

biologická úprava) na území ČR. Tento systém se následně rozvinul do komplexního nástroje 

nazvaného nástroj NERUDA [3],[4],[5]. V roce 2014 byla obhájena diplomová práce [6], která 

vytvořila zjednodušený dopravní technicko-ekonomický model, který na základě optimalizace 

stanovoval nejvýhodnější využití kontejnerů z pohledu přepravních kapacit – minimalizace 

dopravních nákladů. Model řešil, jak nelisovaný odpad (volně ložený odpad či odpad 

z kontejnerů – typická sypná hmotnost se pohybuje v intervalu 100 – 350 kg/m3), tak lisovaný 

odpad (odpad, který je lisován za pomoci stacionárního lisu do vybraných kontejnerů – typická 

sypná hmotnost se pohybuje v intervalu 350 – 700 kg/m3). Hlavním výstupem práce byla 

variabilní cena za dopravu pro zvolenou dopravní vzdálenost. Cena se tedy lišila na základě 

přepravního množství a nájezdové vzdálenosti. Technicko-ekonomický model (dále jen 

„TE“) byl dále rozvíjen v rámci předkládané disertační práce, publikační činnosti a řešených 

projektech (např. WtECC2). Do roku 2016 proběhla celková změna struktury dopravního 

modelu, která vyústila v softwarovou aplikaci Waste Transportation Prices (dále jen „WTP“, 

manuál je uveden v Příloze č. 2). V této době byl model rozdělen do dvou dílčích modelů, které 

řešily svozovou a odvozovou část zcela individuálně – jednalo se o hlavní novinku. Svozovou 

částí dopravní úlohy se rozumí situace, kdy se vybraný svozový prostředek plní výsypem 

jednotlivých popelnic a kontejnerů. V případě odvozové části se jedná o dopravu z místa A na 

                                                 
2 Výzkumný projekt "Waste-to-Energy (WtE) Competence Centre“ (WtECC, č. TE02000236) 
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místo B bez zohlednění sběrné části. Lze konstatovat, že odvozová část pracuje s poměrně 

ustálenou dopravní rychlostí, kdežto v případě svozové části je rychlost značně variabilní. Byla 

vytvořena pokročilá databáze dopravních prvků, tj. jízdních souprav (odvozová část), KUKA 

vozů (svozová část), svozových automobilů a dalších. Ve stejném roce (2016) byly obhájeny i 

dvě související závěrečné práce - R. Šomplák (disertační práce) [7] a V. Nevrlý (diplomová 

práce) [8]. Disertační práce [7] se zabývá aplikací simulačních a optimalizačních metod v 

oblasti energetického využití odpadů. Jádrem práce jsou matematické modely zaměřené na 

plánování a provoz jednotlivých zařízení a hledání optimálního rozmístění vybraných zařízení 

na regionální, republikové nebo nadnárodní úrovni. Nástroj pracuje na principu dopravní úlohy 

a dává do souvislostí všechny uvažované projekty v hodnoceném zájmovém území a je možné 

díky ní simulovat toky odpadu mezi producenty a zpracovateli. V případě diplomové práce [8] 

se jednalo o vývoj matematických modelů a algoritmů pro svozové úlohy a způsoby jejich 

řešení. Byly zde probrány a implementovány deterministické a heuristické přístupy, které se 

pro tyto úlohy využívají. Velký důraz byl kladen na sestavení matematického modelu 

odpovídajícího reálné úloze z oblasti odpadového hospodářství a na vývoj původních, resp. 

případnou modifikaci existujících algoritmů, vhodných pro efektivní a rychlé získání řešení 

daného problému. Prvotní model je dále rozvíjen jako nástroj NERUDA Street3. 

 

Obr. 2: Struktura vývoje nástroje NERUDA a dopravních nástrojů na ÚPI 

 

Klíčovým vstupním parametrem nástroje NERUDA je cena za dopravu, která je rozhodující při 

výběru vhodných lokalit pro výstavbu. Do budoucna je očekávána komplexní integrace 

dopravních technicko-ekonomických modelů do nástrojů NERUDA a NERUDA Street. 

                                                 
3 Pozn. NERUDA Street popisuje dopravní úlohu na úrovní svozů ulic, např. vhodné pro optimalizaci města, venkovských 
sídel či kombinace 
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V případě nástroje NERUDA Street, kromě poskytnutí důležitých vstupních informací 

(ekonomické vyčíslení hran, tzv. pre-processing), dopravní TE modely dokáží zpracovávat  

i výstupní informace z nástroje, tzn. zpracování výstupu ve formě post-processingu úlohy. 

Může se jednat o cenové zhodnocení zájmových dopravních cest, vyhodnocení nákladů na 

obslužnost kontejnerů, vyčíslení ročních ekonomických bilancí s dopadem na konkrétní 

položky či stanovení potřebného vozového parku. 

2.1 Legislativa jako trendový nástroj v odpadovém hospodářství 

Jak již bylo nastíněno v úvodu disertační práce, do budoucna je očekáván progresivní vývoj 

legislativy a především zájem vykazovat vyšší míru separace. Vývoj v evropského odpadového 

hospodářství se v současnosti zaměřuje na technologie a postupy, které jsou v souladu s vyššími 

stupni hierarchie nakládání s odpady (obr. 3).  

 

 

Obr. 3: Hierarchie nakládání s odpady 

 

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, 

kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech jsou členské státy nuceny zvýšit do roku 2020 

nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace 

alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír, kov, plast a sklo, pocházejících z domácností  

a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z 

domácností. Uvedená směrnice je doplněna o nová písmena (c, d, e), která znějí: 

„c) zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu 

nejméně na 55 % hmotnosti; 

d) zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu 

nejméně na 60 % hmotnosti; 

e) zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu 

nejméně na 65 % hmotnosti.“4 

 

Dále v lednu 2018 přijala Evropská komise nový soubor opatření "Circular economy package" 

[9], včetně celoevropské strategie EU pro plasty, možnosti řešit propojení právních předpisů o 

chemických látkách, produktech a odpadech.  

 

                                                 
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018 
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Z tohoto důvodu je nutné se dívat na separační cíle nejen jako na číslo, ale především z pohledu 

koncepčního plánování odpadového hospodářství (dále jen „OH“). Již nyní je patrné, že 

separační cíle jsou opravdu velmi náročné a aby bylo možné je splnit, bude nutné rozšířit 

současné postupy v OH, resp. budou zaváděny zcela nové odpadové proudy. Rozšíření 

stávajících proudů lze chápat jako modernizace sběrných nádob ve městech, zavádění nových 

míst pro sběr/odběr či zahuštění stávajících míst. Vznik nových proudů lze chápat ve formě 

zavedení nově sbírané komodity, resp. konkrétní frakce, která má vysokou tržní hodnotu  

a vyplatí se odděleně svážet i na úkor vysoké dopravní ceně. Souběžně je nutné brát v potaz  

i nutné rozšíření vozových parků (pořízení nových vozidel), které budou nuceny zajistit 

obslužnost vybrané oblasti. Dále je nutné, aby byly k dispozici zpracovatelské závody, zejména 

dotřiďovací linky, které dokáží vybranou komoditu dotřídit z daného proudu zájmové frakce, 

za účelem dalšího uplatnění, a především s kladnou cenou na trhu. Důležitou roli zde hrají 

koncová zařízení, zejména recyklační závody (sklárny, papírny, hutě, recyklační závody na 

plast), která dokáží druhotnou surovinu zpracovat do finálního produktu (recyklace). Aktuálně 

dochází k značnému zaměňování pojmů separace a recyklace, toto zaměňování se vyskytuje 

především u celé řady ekologických organizací, které separací běžně charakterizují jako 

recyklaci. 

 

Vzhledem k aktuálně omezenému exportu plastů do Číny (od roku 2018 poptávka pouze po 

kvalitních plastech) se nyní nejen ČR, ale i celá Evropa, potýká s  uplatněním vyseparovaných 

plastů z dotřiďovacích linek. Hlavním problémem je nedostatek koncových – recyklačních 

zařízení. Tato problematika musí být bezesporu řešena souběžně s rozšiřováním sběrných míst 

a kontejnerů ve městech, aby mohly být dosaženo vysokých separačních cílů. V tomto ohledu 

byl vytvořen motivační obrázek (obr. 4), který rozlišuje dva základní toky energeticky 

využitých odpadních plastů. V prvním (pravá strana) plast odchází ve směsném komunálním 

odpadu (dále jen „SKO“) na překládací stanici a do koncového zařízení (ukázka pro zařízení 

EVO). V druhém směru (levá strana) je plast sbírán odděleně a je přepravován  

do zpracovatelského zařízení (dotřiďovací linka). Druhotná surovina (vytříděné frakce 

z dotřiďovací linky) odcházejí do recyklačních závodů a zbytkový proud (nečistoty, příměsi, 

nezájmové frakce) odcházejí na koncová zařízení (např. zařízení EVO). 
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Obr. 4: Motivace, odpadní toky pro energetické využití odpadních  plastů v kontextu komplexního odpadového 

řetězce 

 

Veškeré tyto podněty vedou ke koncepčnímu plánování a komplexnímu hodnocení řetězců 

v OH se zaměřením na logistickou problematiku.  

2.2 Cíl disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce jsou následující oblasti: 

 Vytvoření detailních technicko-ekonomických (TE) modelů se zaměřením na silniční 

problematiku v režimu svoz, přeložení a odvoz. 

 Formulovat dopravní logistické modely, které se standardně používají  

na úrovni evropského odpadového hospodářství s vidinou variabilní implementace  

na libovolném území.  

 Vytvořit unikátní otevřené TE modely, které dokáží vyhodnotit ekonomku 

silniční, železniční a kombinované dopravy.  

 Na základě těchto dopravních modelů zajistit nezbytné vstupy pro komplexní 

nástroje (např. NERUDA a NERUDA Street), dokázat stanovit cenu pro různé scénáře, 

provádět citlivostní analýzy a generovat dopravní náklady na vybrané trase tak, aby 

bylo zřejmé, jak je ekonomicky náročná realizace nákladní dopravy (silniční, železniční 

či kombinované) prioritně na úrovní České republiky a blízkého příhraničí.  

 Stanovit cenu na bráně vybraného koncového zařízení v kontextu komplexních 

zpracovatelských řetězců (motivační obrázek - obr. 4). 
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2.3 Základní představení logistických úloh 

TE modely přizpůsobené na míru mohou podpořit efektivní využití vozového parku, resp. 

plánování investic do jeho obnovy v důsledku změny svozových a dopravních tras (např. nová 

překládací stanice), změna zpracovatelských zařízení (třídicí, dotřiďovací linka, kompostárna, 

MBÚ), změna koncového místa (přechod ze skládek do zařízení EVO) nebo případná změna 

množství svážených odpadů (očekávaný nárůst separovaného sběru vybraných složek), 

zavádění separovaného sběru nových komodit (bioodpady) a jiné. V kontextu nástroje 

NERUDA se jedná o vyčíslování nových investic, které jsou klíčové pro celkové hodnocení.  

 

Jako konkrétní příklad lze uvést Technické služby města Olomouc a.s., které provozují (od 

9/2015) překládací stanici s roční kapacitou 30 kt, která je stavěná dle moderních technických 

řešení. Olomoucká překládací stanice byla vystavěna za účelem shromažďování odpadu z města 

Olomouce a jeho blízkého okolí a následného odvozu do brněnského zařízení EVO - SAKO 

Brno, a.s. 

 

V dopravních úlohách je největší problém nalezení vhodných dopravních prvků tak, aby byl 

vytvořen efektivní dopravní řetězec. Dopravním řetězcem se rozumí kombinace svozové, 

manipulační, překladištní a odvozové techniky, která ideálně zjednodušuje celkový řetězec  

a je ekonomicky a technologicky výhodná. Z tohoto důvodu je nutné řešit celkové portfolio 

parametrů, které vstupují do modelu. Základní přístup pro tvorbu TE modelů je zobrazen na 

obr. 5. 

 

 

Obr. 5: Myšlenková mapa TE modelů 

 

Disertační práce bude prioritně zaměřena na prezentaci dopravních modelů a dále budou 

okomentovány výstupní charakteristiky se zaměřením na silniční dopravu a železniční dopravu, 

které zahrnují následující klíčové prvky systémů: 

 Popelářské (KUKA) vozy – sloužící ke sběru odpadu od producenta a následný odvoz 

na blízké překladiště. 
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 Jízdní soupravy, resp. speciální odvozové automobily, které zajišťují odvoz odpadu 

z překladiště do zařízení EVO. 

 Překládací stanice, která se jeví jako velmi pozitivní mezi-článek pro svoz odpadu  

za účelem energetického využití při zohlednění větších nájezdových vzdáleností. 

 Železniční systémy, vhodné systémy pro realizaci nákladní dopravy se zaměřením na 

OH. 

 

Závěrem bude provedeno několik ukázek práce s TE modely ve formě tří případových studií 

(ve zkrácené verzi bude představena pouze první případová studie). První studie bude simulovat 

několik lokalit (města a blízké okolí), vytvořeny dopravní řetězce a proveden celkový odhad 

ekonomických nákladů, odvozu odpadu, z uvedené lokality do brněnského zařízení EVO. 

Výstupní náklady budou zpracovány v podobě měrných nákladů na 1 t, případně celkových 

ročních nákladů, které jsou nejlépe uchopitelné a komentovatelné. V příloze č. 1, pak budou 

prezentovány citlivostní analýzy při změně ceny pohonných hmot (PHM), amortizaci vozidla 

a mýtného systému. 

 

Druhá studie bude poukazovat na zpracovatelskou kapacitu překládací stanice s dopadem na 

citlivostní analýzu poplatku mýtného systému při zohlednění různých emisních tříd. Třetí 

případová studie bude analyzovat ekonomickou náročnost odpadového hospodářství v roce 

2017 a v roce 2024. Pro rok 2024 bude využit prognózovací nástroj JUSTINE [3], který stanoví 

produkci vybraných komunálních odpadů.  

2.4 Očekávaná koncepce výstupů disertační práce 

Mezi klíčové výstupy TE modelů a dizertační práce patří především podklady pro další 

navazující analýzy (environmentální, ekonomické nebo energetické posouzení): 

 Ekonomické hodnocení dopravní problematiky. 

 Technické hodnocení dopravní problematiky. 

 Spotřeba PHM a emisní dopad. 

 Hodnocení komplexního dopravního řetězce. 

 Ekonomické hodnocení komplexních řetězců v odpadovém hospodářství. 

 

Propojením technické specifikace a ekonomického nacenění zájmových položek vznikne TE 

model.  

 

TE modelem se rozumí soupis algebraických rovnic, které jsou uspořádány do vhodné 

komplexní podoby a na základě kterých lze stanovit ekonomické hodnocení vybrané 

aktivity při zohlednění okrajových podmínek. 

 

TE model dokáže vyčíslit a generovat požadované parametry, které jsou následně využity pro 

nástroje vyvíjené na ÚPI. Ekonomické parametry, výstupy z TE modelů, jsou důležité vstupní 

údaje do nástroje NERUDA, resp. NERUDA Street. Uvedené nástroje jsou závislé na vstupních 

parametrech (vzdálenost, ekonomika, čas či jiný klíčový parametr) a optimalizují dopravní 
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trasy, případně na základě vhodně vytvořené silniční sítě vyhledají nejvhodnější lokalitu 

výstavby určitého zařízení, tj. překládací stanice, zařízení EVO, třídicí linky, mechanicko-

biologické úpravy či jiné. 

 

Na základě vhodně vybrané dopravní sítě (komplexní či nejkratší dopravní síť), jsou 

ekonomicky popsány dopravní hrany. Dopravní ceny jsou generovány v jednotce Kč/t nebo 

Kč/km.t (typický výstup z TE modelů) – na základě požadovaného vstupu do výpočtu. Mezi 

další výstupy z TE modelů patři především: 

 Roční náklady na vozový park. 

 Roční náklady na jeden automobil. 

 Mzdové náklady. 

 Náklady na PHM. 

 Náklady na mýtný systém. 

 Roční fixní náklady. 

 Roční variabilní náklady 

 A další. 

 

Kromě ekonomických parametrů je nutné se zabývat i technickými parametry, které jsou,  

v případě logistických systémů, následující: 

 Velikost a složení vozového parku – stanovení počtu automobilů na základě obslužnosti 

území, resp. v případě řešení intenzity dopravy na vybraném území. 

 Vytíženost vozového parku – denní/měsíční/roční báze vytíženosti vozidel. 

 Legislativní omezení. 
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3 Komplexní dopravní systémy v odpadovém hospodářství 

Aby bylo možné identifikovat komplexní dopravní systémy, je nutné tyto systémy správně 

nadefinovat. Zájmové typy dopravy jsou následující: 

 Silniční doprava. 

 Železniční doprava. 

 Kombinovaná doprava (silniční + železniční doprava). 

3.1 Silniční doprava 

Silniční doprava je nejvyužívanější systém dopravy na kratší vzdálenosti (do 200 km) nejen  

na území České republiky. Patří k flexibilním a rychlým systémům, které mohou být 

provozovány v rámci celého týdne a v libovolnou denní hodinu (ovlivněno přepravovanou 

komoditou, např. výrobek podléhající okamžité spotřebě či expresní dopravě).  

 

Základní princip silniční dopravy komunálního odpadu je zobrazen na obr. 6, kde jsou 

uvažovány dva základní řetězce pro: 

 Lisovaný odpad. 

 Nelisovaný odpad. 

 

Obr. 6: Základní schéma silniční dopravy komunálních odpadů 

V obou řetězcích je jednotný systém sběru odpadu za pomoci svozových automobilů (např. 

druhotná surovina či objemný odpad) nebo KUKA vozů (automobil s lisovací nástavbou pro 

možnost lisování odpadu na nástavbě a odvezení většího množství v rámci jednoho cyklu). 

Odpad je v obou případech svezen na překládací stanici, kde je dále přeložen na jízdní soupravy. 

Překládací stanice je místo, kde dochází k přeložení odpadu ze svozových vozů do 

velkoobjemových kontejnerů. Může se jednat o systém s lisovacím zařízením – efektivní 

doprava s větším množství odpadu v kontejneru v rámci jednoho dopravního cyklu nebo pouze 

s překládkou odpadu do velkoobjemových kontejnerů (objem až 50 m3) či návěsů (objem až 90 

m3). 
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Přeložení odpadu na překládací stanici: 

 Lisovaný odpad – využití lisovací stanice, kde za pomocí přímé násypky či dopravníku 

je odpad dopravován do komory s beranem a beran následně tlačí (až 20 cyklů pro 

naplnění kontejneru v návaznosti na velikosti komory a požadované hmotnosti 

kontejneru s odpadem) odpad do lisovacích kontejnerů (běžně jsou využívaný 

kontejnery o objemu 30 m3). 

 Nelisovaný odpad – za pomoci manipulační techniky (přední nakladač 

s velkoobjemovou lžící a objemem např. 3 m3) je odpad naložen do velkoobjemových 

kontejnerů nebo do návěsového systému Walking Floor. 

 

Odvozová část je řešena za pomoci nákladních automobilů, jízdních souprav nebo tahačů. 

Každý způsob odvozu má své klady a zápory a pro daný systém je nutné znát nejvhodnější 

variantu. Varianta je ovlivněna legislativními omezeními (celkové zatížení, rozměry, technická 

obslužnost) a také je nutné klást důraz na celkovou ekonomickou stránku věci. 

3.2 Železniční doprava  

Železniční doprava je značně diskutovanou záležitostí v oblasti dopravy na větší vzdálenosti. 

Železniční dopravu je zajímavé zahrnout do pokročilých modelů, protože se jedná o potenciální 

dopravní úlohy na mezinárodní úrovni, při úvahách transportu odpadů přes více států. Kromě 

uvedené dálkové dopravy je nutné brát v potaz i potenciální výhodnost železniční dopravy na 

národní úrovni. Např. Německo či Rakousko, při výstavbě EVO zařízení jsou vázáni dopravní 

obslužnosti až 95 % pouze po železnici – i za předpokladu, že ekonomika daného druhu dopravy 

je záporná (nerentabilní bez další podpory – dotace, podpora kraje, soukromého subjektu). 

Dalším „zeleným“ aspektem je ekologicky zajímavá varianta pro dopravu – minimum tvorby 

emisí, hluková zátěž aj. Tyto argumenty jednoznačně vedou k otázkám, zda je tomu tak,  

či nikoli. 

 

Základní princip železniční dopravy je zobrazen na obr. 7, mezi hlavní prvky řetězce patří 

následující: 

 Svozová část – svozový automobil nebo KUKA vůz. 

 Překladištní část – překládací stanice s lisovacím zařízením, s přímou manipulační 

schopností (vykládkou/nakládkou) na železniční systém. 

 Odvozová část – Souprava železničního systému v uspořádání lokomotivy a několika 

vagonů s nalisovanými kontejnery. 

 Vykládací část – manipulační schopnost vykládky dopravených kontejnerů do zařízení 

EVO s přímou možností výsypu do bunkru a následná nakládka prázdných kontejnerů 

na železniční systém. 
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Obr. 7: Základní schéma železniční dopravy 

Bylo zjištěno, že železniční doprava je v porovnání se silniční dopravou ekonomicky náročnější 

z pohledu pořizovacích nákladů, např. lze uvést, že pořizovací náklady na lokomotivu (bez 

zohlednění, zda se jedná o lokomotivu tlačnou či tažnou) jsou 100 mil. Kč a více. Tato vstupní 

investice je diametrálně rozdílná, jak v případě silniční dopravy (nákladní automobil cca 3,5 

mil. Kč). Z tohoto důvodu, bude muset být TE model železnice vytvořen v kontextu dvou 

scénářů: 

 Nákup železniční soupravy (lokomotiva + vybraný počet vagónů + vhodně zvolené 

kontejnery). 

 Pronájem železniční soupravy v analogickém uspořádání. 

 

Porovnání nákupu a pronájmu v silniční dopravě bylo provedeno v bakalářské práci [13]. 

Dalším odlišným parametrem, při srovnání se silniční dopravou, je oblast legislativy, která 

klade důraz na jiné aspekty. Např. z pohledu pracovní doby řidičů, železniční doprava 13 h/den, 

v případě silniční dopravy max. 10 h/den a to za velmi specifických podmínek (bez penalizací 

a s jednotnou celotýdenní pracovní dobou se jedná o 8 h/den). I tato „banální“ hodinová 

pracovní doba je dominantní v oblasti dopravních úloh, protože důraz je kladen na provozní 

čas. 

 

Největší odlišností od silniční dopravy je obsazenost dopravních železničních cest. Jedná se  

o parametr, kdy s železniční soupravou nelze libovolně vjet do železničních koridorů, jak by to 

bylo z pohledu provozovatele nejvhodnější. Je potřeba celkovou dopravní trasu naplánovat  

a zajistit průjezdnost, tzv. zajistit propustnost železničních dopravních sítí. Na úrovni ČR tuto 

problematiku přiděluje např. Správa železničních dopravních cest5 (dále jen „SŽDC“). 

V případě, že provozovatel nevyužije dopravní cestu nebo ji stornuje, je nucen zaplatit poplatek 

za nevyužití dopravní cesty. V případě, že provozovatel náhle potřebuje využít dopravní cestu, 

je zařazen do tzv. čekacího režimu na uvolnění a následné přidělení dopravní cesty. Toto 

„expresní“ přidělení je zpoplatněno a za tento uhrazený poplatek, může jednorázově využít 

dopravní cestu či hranu. Ekonomicky nejvhodnější variantou je dlouhodobý plán pro zajištění 

dopravních cest, toto je vhodné řešení pro celoroční kontinuální toky. V případě nestálosti toků, 

může tento dlouhodobý plán být spíše negativním krokem z důvodu častého rušení 

rezervovaných dopravních cest a následně objednávání nových dopravních cest. Propustnost 

                                                 
5 https://www.szdc.cz/default.html  

https://www.szdc.cz/default.html
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nákladní dopravy je nevhodnější v nočních hodinách, kdy dopravní cesty nejsou využívány 

osobní či expresní dopravou, která má přednost před dopravnou nákladní.  

3.3 Kombinovaná doprava 

Kombinovaná neboli intermodální doprava bude řešena v oblasti propojení silniční a železniční 

dopravy – základní řetězec je zobrazen na obr. 8. Toto bude zajištěno v návaznosti na vytvořené 

modely a vybrány nejvhodnější dopravní elementy, které zajistí kombinovanou dopravu. Již je 

zřejmé, že důraz bude kladen na operační mobilitu celkového řešení, protože modely budou 

postaveny na základě zkušeností společnosti Innofreight6, která dlouhodobě provozuje 

intermodální dopravu. Společnost Innofreight prioritně řeší kombinovanou dopravu a má 

k tomu uzpůsobeny i celkovou technologie dopravy. Jedná se zejména o odlehčené vagóny, 

kontejnery pro operační schopnost manipulační technikou, tak pevné ukotvení na vagóny. 

Speciálně vyvinuté a patentované technologické prvky pro překladištní velkoobjemovou 

nakládku kontejnerů. Cílem TE modelu intermodální dopravy je nalezení optimálního 

objemového toku, kdy tento typ dopravy bude ekonomický a dopravně výhodný. 

 

Obr. 8: Základní schéma kombinované dopravy 

 

Reálný pohled na manipulační schopnost hákového automobilu s lisovacím kontejnerem 

z železničního systému je zobrazen na obr. 9. Z obrázku je patrné, že vytipovaný automobil je 

ideální volbou pro manipulační schopnost a není potřeba další manipulační technika např. 

přední kolový nakladač s vidlemi nebo jeřábový systém. 

 

                                                 
6 Dostupné z https://www.innofreight.com/  

https://www.innofreight.com/
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Obr. 9: Reálný pohled na manipulační schopnost v kombinované dopravě 
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4 Základní ekonomické výstupy z TE modelů 

Základní prezentace výstupů má dvě varianty provedení: 

 Krokově generované náklady. 

 Jednotkové dopravní náklady. 

  

Krokově generované náklady jsou předvedeny v grafické podobě (obr. 10). Hlavním 

předpokladem je možnost zvolení jednotkového kroku, tj. počet km a množství přepravovaného 

odpadu. Pro základní ukázku byl vybrán scénář s maximálním uvažovaným množstvím 

přepraveného odpadu 100 kt/r na dopravní vzdálenosti cyklu do koncového zařízení až 200 km 

(celkový cyklus tam i zpět 400 km). Jedná se o systém jízdní soupravy (odvozová část) pro 

lisovaný a nelisovaný odpad. Z vyčíslení jsou patrné skoky na křivkách, které charakterizují 

nutnost rozšíření vozového parku (vyšší investice). Dřívější rozšíření vozového parku  

je v případě nelisovaného odpadu z důvodu menší přepravní kapacity (cca 21 t na jedné 

soupravě), jak v případě odpadu lisovaného (cca 25 t na jedné soupravě). 

 

 

Obr. 10: Vyčíslení dopravních nákladů pro lisovaný a nelisovaný odpad – 100 kt/r 

 

V případě jednotkových dopravních nákladů se jedná o vyčíslení přesného scénáře, kdy  

je známá dopravní cesta a je požadavek na vyčíslení nákladů v jednotce Kč/t nebo Kč/kmt. Tyto 

výstupy využívá nástroj NERUDA, který na základě variabilní nebo fixní ceny za dopravu 

provádí optimalizační úlohu. Taktéž lze na základě vygenerování variabilních cen za dopravu, 

přesněji stanovit fixní cenu, která vstupuje do nástroje NERUDA.  
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TE modely aktuálně dokáží vyčíslit ceny dopravy pro následující dopravní prvky (pro každý 

dopravní prvek je vytvořen samostatný TE model): 

 Svozová část 

o Kuka vůz – MAN TGM 18.250 (dvounápravový vůz, HALLER X-2 M-15, 

lineární lis) 

o Kuka vůz – MAN 18.255 (dvounápravový vůz, HALLER X-2C M-13, lineární 

lis) 

o Kuka vůz – SCANIA P 320 (třínápravový vůz, CROSS 21,5, lineární lis) 

o Kuka vůz – MAN D 2066 (třínápravový vůz, HALLER X-2C M-19, lineární lis) 

o Kuka vůz – MAN D 2066 (třínápravový vůz, HALLER X-2C M-2T, lineární 

lis) 

o Kontejnerový valník pro druhotnou surovinu – libovolná varianta kontejneru 

o Multicar M30 Fumo (multikára)  

o IVECO Daily 4x4 Farid Micro L  

o Dvounápravový RENAULT Mascott 160.65  

o Dvounápravový ramenový nosič kontejnerů MERCEDES-BENZ Atego 1224 K 

- vanový 

 Odvozová část: 

o Jízdní souprava s přívěsem – libovolná varianta kontejneru 

o Tahač s návěsem typu Walking Floor 

o Hákový automobil s přívěsem – libovolná varianta kontejneru 

o Nákladní automobil s kontejnerem – libovolná varianta kontejneru 

o Železniční doprava – libovolný systém a uspořádaní  

  



 

Pokročilé modely logistiky v oblasti odpadového hospodářství – zkrácená verze PhD Thesis 

___________________________________________________________________________ 

 
Ústav procesního inženýrství, VUT FSI 

 strana 22 / 39 

5 Aplikace a využití TE modelů  

V následující kapitole bude představena jedna ze tří případových studií (zbylé dvě jsou součástí 

hlavní práce), na základě které bude demonstrováno reálné využití TE modelu v praxi. Bude se 

jednat o následující případovou studii: 

 Případová studie: Vyhodnocení komplexního dopravního řetězce. 

5.1 Případová studie: Vyhodnocení komplexního dopravního řetězce 

Vzhledem k relevantnímu stanovení ceny za dopravu bylo vytvořeno v TE modelu uživatelské 

okno, které demonstruje jeden vybraný řetězec celkové zpracování (obr. 11). V tomto okně, lze 

libovolně měnit roční kapacitu a volit nájezdové počty kilometrů tak, aby tyto základní 

charakteristiky demonstrovaly konkrétní příklad. Předpokládá se korektní zadání všech nutných 

vstupů, do jednotlivých TE modelů týkající se KUKA vozů, překládací stanice a potřebného 

vozového parku.  

 

Obr. 11: Modelové okno systému pro konkrétní variantu 

Výstupem je cena za dopravu od producenta do zařízení EVO, která je dosažena pro vybraný 

dopravní řetězec.  

 

Pro prezentaci výstupů celkových řetězců byly vytipovány následující lokality – Olomouc, 

Přerov, Jihlava, Znojmo, Ostrava, anonymizované Město X a z těchto uvedených měst bylo 

provedeno ekonomické vyhodnocení do koncového zařízení EVO v Brně – základní vstupní 

parametry lze nalézt v tab. 1. Taktéž v každém město byla modelově vystavěna překládací 

stanice. Analogicky, lze model využít na libovolnou lokalitu resp. dopravní trasu, která bude 

popsána základními logistickými charakteristikami. 
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Tab. 1: Základní charakteristiky svozových tras 

Město 

Vzdálenost od 

zařízení EVO  

[km] 

Kapacita 

překládací linky  

[kt/r[ 

KUKA vozy – 

nájezdová 

vzdálenost  

[km] 

Rychlostní 

průměry 

KUKA vozů  

[km/h] 

Koeficient mýto 

– jízdní 

souprava  

[-] 

Znojmo 77 20 14 15 0,5 

Olomouc 76 30 22 10 0,9 

Přerov 84 25 11 10 1 

Ostrava 166 100 30 15 0,9 

Jihlava 104 30 17 8 0,9 

Město X 50 60 8 20 0,7 

 

Kilometrové nájezdy byly zvoleny na základě mapových podkladů. V oblasti podkladových 

map a silničních sítí pracoviště autora dlouhodobě spolupracuje s Centrem Dopravního 

Výzkumu, v. v. i.. V rámci této spolupráce byly vytipovány tři kategorie vozidel (ze strany 

VUT), které teoreticky zastupují všechny svozové i odvozové systémy, jedná se o popelářské 

vozy, jízdní soupravy a jiné odvozové systémy. Kategorie byly vytvořeny z důvodu 

potenciálního omezení na dopravních cestách – může se jednat o hmotnosti či rozměrové 

omezení (podjezdy nebo přejezdy mostů). 

 

Pro prezentaci výstupů byla vytipována větší města s akceptovatelnou dojezdovou vzdáleností 

do zařízení SAKO Brno. Následně byly odhadnuty kilometrové nájezdy svozové části, 

rychlostní průměry KUKA vozů. Dále bylo nutné posoudit mýtný systém a následovalo zadání 

všech základních vstupních parametrů do TE modelů. Výstupy byly zpracovány tak, aby byla 

zjištěna cena na bráně celkového řetězce v přepočtu na 1 t. obr. 12 prezentuje mapový podklad 

jedné dopravní trasy: 

 Svozová část – obsluha venkovské zástavby s příjezdem na potenciální překládací 

stanici do Znojma. 

 Odvozová část – doprava z překládací stanice do zařízení SAKO Brno. 

 

 

Obr. 12: Tvorba základních charakteristik z mapových podkladů 



 

Pokročilé modely logistiky v oblasti odpadového hospodářství – zkrácená verze PhD Thesis 

___________________________________________________________________________ 

 
Ústav procesního inženýrství, VUT FSI 

 strana 24 / 39 

Výsledné ceny vytipovaných scénářů celkového transportního řetězce lze vidět v tab. 2. 

Výpočet byl proveden na základě třech TE modelů. Do každého modelu byla vložena zvolená 

vstupní data z tab. 1 a proveden výpočet konkrétního scénáře. Vyčísleny byly systémy jak 

s lisovaným, tak nelisovaným odpadem.  

Tab. 2: Vyčíslení ročních nákladů jednotlivých prvků řetězce 

Vyčíslení základních nákladů pro simulaci - Znojmo 

KUKA vůz Jízdní souprava - Lis Jízdní souprava - NELis 

Roční 

náklady 

Počet 

vozů Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení 

6 711 999 Kč 2 5 692 716 Kč 2 3 586 754 Kč 7 396 510 Kč 2 2 673 471 Kč 

Vyčíslení základních nákladů pro simulaci - Olomouc 

KUKA vůz Jízdní souprava - Lis Jízdní souprava - NELis 

Roční 

náklady 

Počet 

vozů Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení 

24 561 337 

Kč 13 8 846 776 Kč 3 3 605 175 Kč 11 454 572 Kč 3 2 757 441 Kč 

Vyčíslení základních nákladů pro simulaci - Přerov 

KUKA vůz Jízdní souprava - Lis Jízdní souprava - NELis 

Roční 

náklady 

Počet 

vozů Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení 

8 144 983 Kč 4 7 277 348 Kč 2 3 595 965 Kč 10 908 015 Kč 3 2 715 456 Kč 

Vyčíslení základních nákladů pro simulaci - Ostrava 

KUKA vůz Jízdní souprava - Lis Jízdní souprava - NELis 

Roční 

náklady 

Počet 

vozů Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení 

89 390 452 

Kč 44 57 084 434 Kč 16 3 734 126 Kč 76 712 523 Kč 19 3 345 230 Kč 

Vyčíslení základních nákladů pro simulaci - Jihlava 

KUKA vůz Jízdní souprava - Lis Jízdní souprava - NELis 

Roční 

náklady 

Počet 

vozů Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení 

23 334 954 

Kč 13 10 721 198 Kč 3 3 605 175 Kč 13 927 897 Kč 3 2 757 441 Kč 

Vyčíslení základních nákladů pro simulaci - Město X 

KUKA vůz Jízdní souprava - Lis Jízdní souprava - NELis 

Roční 

náklady 

Počet 

vozů Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení Roční náklady 

Počet 

vozů 

Roční náklady 

na přeložení 

9 820 865 Kč 4 11 460 643 Kč 4 3 660 440 Kč 15 348 985 Kč 4 3 009 351 Kč 

 

Z  obr. 13 je patrné, že nejvyšší nájezdový počet kilometrů je z města Ostrava – jedná se o 

cyklus 332 km a je tedy logické, že z pohledu ceny bude doprava nejnáročnější jak časově, tak 

ekonomicky. V tomto scénáři se výhodně ukazuje překládací stanice, která má velmi nízké 

náklady v přepočtu na 1t v závislosti na velké roční kapacitě, která činila 100 kt. 
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Ve všech demonstrovaných scénářích byl pro úlohu svozu uvažován třínápravový vůz SCANIA 

P 320 DB6x2, který provozně velmi ekonomický a úvahy o sběru byly simulovány s vyšší 

průměrnou rychlostí, což se příznivě projevilo na celkovém ekonomickém vyhodnocení.  

 

 

Obr. 13: Vyčíslené cenové odhady 1 t odpadu, vybraných scénářů pro řetězec s překládací stanicí s lisovacím 

systémem 

 

Obr. 14: Vyčíslené cenové odhady 1 t odpadu, vybraných scénářů pro řetězec s překládací stanicí bez lisovacího 

systému 

Z výsledných porovnání vychází ve všech vytipovaných scénářích lépe systém s lisovací 

technologií, což je především z důvodu vyššího nájezdového počtu kilometrů (více jak 100 

km/cyklus) V obou scénářích byl jednotně zvolen KUKA vůz (stejné svozové náklady), 
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rozdílnost a výhodnost je poté posuzována pouze v oblasti provozních nákladů překládací 

stanice a jízdní soupravy. Překládací stanice je v případě lisovaného odpadu dražší, ale 

odvozové jízdní soupravy zase levnější v přepočtu na zpracovanou tunu. 
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6 Využití TE modelů dopravních systémů v komplexních 

výpočtových nástrojích 

V kap. 2 bylo uvedeno, že nástroj NERUDA, jako příklad síťové úlohy, dosud pracoval s fixní 

cenou dopravy (vyjádřenou obvykle v jednotce Kč/km.t). Jak ukazuje analýza v případové 

studii (viz kap. 5), cena dopravy závisí na vzdálenosti a přepravovaném množství. Vyčíslení 

dopravních nákladů bylo testováno pro reálnou dopravní sít České republiky s celkovými 206 

uzlovými body (detail na úrovni obcí s rozšířenou působností). Z komplexní analýzy vyplynuly 

tyto body: 

 Ovlivňující parametry jsou vzdálenost a přepravovaná kapacita. Stejná závislost jako 

na vzdálenosti při fixním dopravovaném množství (množství odpadu na hraně) lze 

pozorovat při konstantní vzdálenosti a při proměnném dopravním množství. 

 Podle výsledných analýz je patrné, že popelářské vozy by měly být cíleně využity pro 

systém rychlého sběru. Následně by byl realizován odvoz na další zpracování, v co 

nejkratší nájezdové vzdálenosti a provozním čase.  

 Pro delší nájezdové vzdálenosti byla k dispozici překládací stanice s lisovacím 

systémem (přibližně pro vzdálenosti od 20 km). Určení polohy a kapacitního řešení 

překládací stanice je výsledkem optimalizační úlohy z nástroje NERUDA. 

 Obecně lze konstatovat, že pro delší nájezdové vzdálenosti a větší produkci odpadů je 

ekonomicky vhodnější varianta s překládací stanicí a lisovacím systémem. V tomto 

případě je nutné zohlednit maximální váhové limity, dopravní omezení a časový faktor.  
 

Nástroj NERUDA popisuje vybrané území pomocí síťových grafů, které modelují dostupnou 

silniční sít. Hustota silniční sítě je závislá na detailu celkového řešení a ovlivňuje výpočtovou 

náročnost. Sledovaným parametrem jsou náklady, které jsou závislé na množství odvezeného 

odpadu a na dopravní vzdálenosti (viz výše). Při uvažování konstantní ceny (Kč/km.t) se 

dopouštíme výrazného zjednodušení, které může mít vliv na výsledky optimalizační úlohy. 

Proto byla provedena analýza možností implementace výše uvedených cenových modelů.  

 

Při výpočtech síťového toku lze využít různé modifikace sítě, nad kterou optimalizační výpočet 

probíhá. Nejjednodušší síť je tvořená pouze hranami popisujícími spojnice mezi nejbližšími 

body. Tento typ sítě v zásadě znemožňuje implementaci složitějších modelů ceny dopravy, 

protože známe pouze dílčí vzdálenosti a dopravovaná množství po krátkých spojnicích mezi 

uzly. Informace o výsledné vzdálenosti ani dopravovaném množství ve smyslu producent – 

zpracovatelské zařízení není dostupná. Druhým extrémem je kompletní graf, kde existují 

vzájemné spojnice mezi všemi uzly. Výhodou kompletních grafů je známá vzdálenost mezi 

dvěma libovolnými uzly a tedy možné zpřesnění dopravních nákladů. Nevýhodou je pak 

výpočtová náročnost v důsledku nárůstu proměnných. Problém s vyčíslením dopravních 

nákladů nastává v případě množství odpadu na jednotlivých hranách. Množství odpadu je 

výsledkem optimalizační úlohy a dopravní náklady jsou tedy funkcí proměnné. Ukázkový 

příklad pro konkrétní hranu na obr. 15 demonstruje závislost pro hranu se vzdáleností 82 km. 
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Obr. 15: Vyčíslení dopravních nákladů odpadu pro různé roční kapacity na definovanou vzdálenost (jeden 

scénář pro nájezdovou vzdálenost do zařízení EVO ve vzdálenosti 82 km) lisovaný systém 7 

 

Pro každou hranu kompletního grafu lze určit funkci obdobnou jako na obr. 15. Její pilovitý 

tvar by vedl na úlohu nelineárního programování, jejíž řešení není reálné. Z důvodu řešitelnosti 

by bylo nutné linearizovat úlohu po částech lineární funkcí se skoky nebo přistoupit 

k heuristickým řešením dané problematiky [10], [11]. 

 

Aby byla úloha řešitelná, musí být nákladová funkce lineární anebo linearizovaná. Lineární 

model získaný metodou nejmenších čtverců je uveden na obr. 15. Celkové dopravní náklady, 

které vstoupí do cílové funkce pro hranu, jsou dány vztahem: 

 

Dopravní náklady cena = Množství odpadu ∙ CenaNáklady na tunu(množství odpadu) (1) 

 

, kde jednotková cena za dopravu je závislá na přepravovaném množství (viz obr. 15). 

Přepravované množství je neznáma a je výsledkem celkové optimalizační úlohy. Tímto se 

dostáváme do určitého omezení (celkové náklady na dopravu), součin dvou neznámých 

veličím, čímž se stává úloha nelineární. Tato nelinearita by významným způsobem 

zkomplikovalo řešitelnost úlohy. Problém lze ale vyřešit úpravou rovnice 1, kdy proměnnou 

budeme uvažovat pouze ve formě přepravovaného množství (viz rovnice 2 a obr. 15).  

 

 NákladyCena dopravy 1 t ∙ Množství odpadu na hraně (2) 

                                                 
7 Převzato z autorova článku Transportation Cost as an Integral Part of Supply Chain Optimization in the Field of Waste 
Management 
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Tímto přístupem nebude v úloze vystupovat jednotková cena za dopravu (viz obr. 16), ale jen 

celkové náklady (závislost celkových nákladů na přepravovaném množství se před-počítá před 

optimalizaci z jednotkové ceny).  

 

Obr. 16: Vyčíslení dopravních nákladů odpadu pro různé roční kapacity na definovanou vzdálenost (jeden 

scénář pro nájezdovou vzdálenost do zařízení EVO ve vzdálenosti 82 km)8 

 

Linearizace přináší dílčí chyby, které byly vyhodnoceny. Jako příklad je uveden histogram (obr. 

17), který byl vytvořen na základě reálné dopravní sítě 206 vzájemně propojených ORP. Bylo 

vybráno několik spojnic a pro ně vyčísleny náklady na dopravu v závislosti na přepravovaném 

množství a vytvořena charakteristická pilovitá funkce (variabilní ceny) a lineární funkce. 

Velikost maximálních chyb je popsána v histogramu na obr. 17A a velikost průměrných chyb 

na všech uvažovaných vzdálenostech je zobrazena na obr. 17B.  

 A) B) 

Obr. 17: A) Histogram pro maximální chybu modelu, B) Histogram pro průměrnou chybu na intervalu 10 až 100 

kt/r 

                                                 
8 Převzato z autorova článku Transportation Cost as an Integral Part of Supply Chain Optimization in the Field of Waste 
Management 
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Největších chyb navržený lineární model vykazuje v případě přepravy menšího množství 

odpadu (přibližně se jednalo o 20 kt). Tento jev je následně umocněn, za předpokladu 

posuzování hran o malé vzdálenosti (v našem případě cca do 20 km). Při zohlednění delší 

vzdálenost, tj. délka hrany nad 20 km až do cca 240 km, bylo zjištěno, že průměrné chyby na 

jedné hraně nepřesahovaly 10 %, což lze chápat z pohledu celkového řešení jako 

akceptovatelnou chyba v závislosti na zjednodušení výpočtové náročnosti. Alternativou může 

být po částech lineární model. Zvýšená přesnost se negativně projeví v nutnosti implementace 

celočíselného optimalizačního modelu, který zajistí vypínání a zapínaní jednotlivých částí 

cenového modelu.  

 

Pokračování v těchto analýzách bude řešeno v rámci disertační práce kolegy Ing. Františka 

Janošťáka, který se zabývá optimalizací odpadového hospodářství9. S uvedeným kolegou byl 

vytvořen příspěvek na mezinárodní konferenci WasteEng 2018 [12].  

  

                                                 
9 Pojednání k disertační práci na téma Výpočtový systém pro oblast efektivní integrace a spolupráce zdrojů energie 
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7 Závěr  

Dizertační práce, se zaměřuje na problematiku dopravních technicko-ekonomických modelů 

(TE modelů), které mají za cíl stanovit cenu dopravy, resp. odhadnout cenu celkového 

zpracovatelského řetězce. TE modely jsou připraveny zcela univerzálně tak, aby dokázaly 

pracovat s libovolnými scénáři a bylo možné stanovit, na základě uživatelem zvoleného 

scénáře, požadované ceny. Jedná se zejména o dopravní náklady vztažené na hmotnost 

přepravované komodity (standardně náklady na t), vyčíslení ročních nákladů pro vozové parky, 

stanovení nutných investic pro fiskální roky stávajících vozových parků, vyčíslení provozních 

nákladů nebo přípravu citlivostních analýz v případě změny ceny mýtného systému, PHM či 

jiného parametru. Modely lze rovněž využít k návrhu zcela nových vozových parků, které jsou 

vhodné při zavádění nových odpadních toků ve městech (např. zavedení svozu Bio odpadu), 

úprava stávajícího systému nakládání, úpravách a optimalizaci celkového odpadového 

hospodářství. Současně je nutné zmínit, že bylo potřeba řešit i další zpracovatelská zařízení ve 

formě TE modelů, právě za účelem hodnocení celkového zpracovatelského řetězce. 

 

V oblasti TE modelů byly vytvořeny následující modely a dílčí výstupy: 

 TE model pro silniční dopravu v systému sběru, který byl testován na reálných 

provozních datech.  

 TE model pro silniční dopravu v systému odvozu, který byl testován na reálných 

provozních datech. 

 Databáze vozidel pro přepravu odpadů. 

 TE model překládací stanice, který byl testován na provozních datech.  

 TE model pro hodnocení a nákladovost sběrných nádob pro různé odpady a velikosti 

sběrných nádob. 

 TE model pro hodnocení a odhad nákladů systémů sběru (např. možnost hodnocení 

DRY Recyclables vs. standardní sběr). 

 Vytvořen model pro zpracování výškového profilu dopravní cesty v kontextu 

vyčíslení aktuální spotřeby a produkce vybraných emisních polutantů. 

 TE model pro železniční dopravu včetně časového modelu. 

 TE model vlečky v rámci železniční dopravy. 

 Model dopravní železniční sítě s možností hledání nejkratší dopravní cesty. 

 TE model pro třídicí a dotřiďovací linku. 

 TE model pro kompostárnu. 

 Metodika pro hodnocení komplexního řetězce v odpadovém hospodářství, tzv. Flow 

Task Methodics (tokový model). 
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Mezi klíčové výstupy disertační práce patří software WTP (výstup projektu WtECC 

s indikátorem typu R), který zahrnuje propojení tři hlavních TE modelů: 

 Model svozový. 

 Model odvozový.  

 Model překládací stanice.  

 

Software WTP umožnuje vyčíslit: 

 Cenu na bráně zařízení EVO. 

 Celkovou ekonomiku provozu pro každý submodel zvlášť – svoz, odvoz a přeložení. 

 Roční produkci CO2 spojenou s přepravou odpadu. 

 Výstupy jsou prezentované v hodnotové a grafické formě s možností exportu do 

textového editoru. 

 

Prezentované TE modely jsou schopny ekonomicky vyhodnotit nákladovost na základě 

zadaného scénáře, resp. navrhnout vhodné řešení v kontextu požadavků zadavatele. Lze 

komplexně hodnotit a porovnávat dopravní řetězce, hodnotit emisní zátěž, vytížení 

jednotlivých dopravních systémů a demonstrovat intenzitu (navýšení/úbytek) dopravy za 

pomoci mapových podkladů v nástroji ArcGIS PRO. Obecně lze konstatovat, že hlavním cílem 

disertační práce bylo vytvořit pokročilé, unikátní a komplexní TE modely v silniční a 

železniční dopravě za účelem možnosti generování cen na reálných dopravních sítích ČR a 

zahraničí.  

 

Současně v kontextu vybraného dopravního řetězce bylo dokázat generovat, v rámci uživatelem 

vybraného scénáře, cenu na bráně koncového zařízení – ukázka obr. 18, vyčíslení 

motivačního obrázku z kapitoly Motivace. 
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Obr. 18: Srovnání dvou cest plastového odpadu (primární a sekundární cesta) – ukázka možných hodnot 

 

Takto obecně charakterizované cíle byly úspěšně slněny, čemuž nasvědčují prezentované 

případové studie v kapitole Aplikace a využití TE modelů. Současně je nutné zmínit, že veškeré 

prezentované dopravní TE modely jsou otevřené (možnost uživatelské modifikace) a lze je 

využít pro libovolnou přepravovanou komoditu a bez omezení skupenství, tvaru či materiálu. 

Současně v TE modelech zařízení lze analyzovat libovolnou úroveň detailu. 
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ABSTRAKT  

Smyslem a účelem předkládané disertační práce je připravit dopravní technicko-ekonomické 

modely, které budou schopny odhadnout dopravní cenu pro vybrané scénáře. Cílem je dokázat 

hodnotit komplexní dopravní řetězce v odpadovém hospodářství s využitím různého typu 

dopravy (silniční, železniční) a se zohledněním různého typu odpadu. Klíčové pro tvorbu 

technicko-ekonomických modelů je identifikace vstupních parametrů, které mají vliv na 

konečnou cenu dopravy. Současně je nutné korektně identifikovat zpracovatelská zařízení, 

která budou součástí komplexních dopravních řetězců. Celkové výstupy budou prezentovány 

ve formě případové studie. 

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of the dissertation thesis is to prepare transport techno-economic models which 

will be able to estimate the transportation cost for selected scenarios. The main goal is to 

describe the complex transport chains in waste management, using different types of 

transportation (road, rail) and transport different types of waste. The key element of preparing 

techno-economic models is the identification of input parameters which are important for 

estimating the cost of transport. At the same time, it is necessary to correctly identify the 

processing facilities that will be part of complex transport chains. The total outputs will be 

presented in the form of a feasibility study. 


