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ABSTRAKT 

Předmětem dizertační práce je řešení logistických systémů v kontextu odpadového 

hospodářství. Práce začíná rozsáhlou rešerší v oblasti modelování různých situací 

z dopravního řetězce odpadu. Jsou zde představeny různé typy praktických úloh z oblasti 

operačního výzkumu aplikovatelné v odpadovém hospodářství. Jejich možnosti rozšíření a 

modifikace jsou analyzovány pro využití u investorů, technických služeb či poskytovatelů 

svozových služeb. Podstatnou částí práce je identifikování klíčových parametrů v oblasti 

svozu odpadu na úrovni měst a mikroregionů. Na základě požadavků z praxe jsou 

definovány výzvy vztahující se k vylepšení rozhodovacích a plánovacích systémů. Na 

základě analýz bylo zjištěno, že dostupné techniky jsou pro praktické problémy 

nedostatečné. Pro oblast změn a návrhů svozových systémů (návrh a úprava tras, volba 

vozového parku, plán svozu apod.) chybí postupy, které by zahrnovaly celou škálu 

provozních podmínek a parametrů. Okrajové podmínky úlohy postihující reálné požadavky 

jsou značně variabilní.  

Práce představuje komplexní přístup, který je rozdělen do několika fází. Příprava a 

analýza vstupních dat se zaměřovala především na tvorbu dopravní infrastruktury, alokaci 

sběrných nádob a jejich párování na síť, které navíc redukuje velikost úlohy. Dále byl 

navržen postup pro dodržování pravidel silničního provozu pomocí penalizační funkce a 

implementován algoritmus pro definování imaginárních hran, které umožní rozlišovat 

frekvenci svozu na vybraných segmentech sítě. Pro redukci velikosti úlohy byl dále navržen 

algoritmus shlukování segmentů, který umožní výpočet svozu i pro rozsáhlejší oblasti. 

Vstupní parametry týkající se času obsluhy a naplněnosti sběrných nádob jsou rozpracovány 

do většího detailu, jelikož nejvíce ovlivňují výsledky úlohy. Podstatným přínosem je také 

algoritmus generující inicializační řešení z historických svozů. V rámci související 

publikační činnosti byla definována environmentální kritéria k vyhodnocení globálních a 

lokálních dopadů přepravy a zpracování odpadu.  

Výstupy práce slouží především k analýze svozových systémů, k podpoře 

rozmísťování sběrných nádob, plánování svozových tras, časových rozvrhů a dimenzování 

velikosti vozového parku. Navržené algoritmy byly testovány na několika případových 

studiích, které prokázaly širokou aplikovatelnost komplexního nástroje v oblasti logistiky 

odpadů. Přestože je práce zaměřena na modelování svozu komunálního odpadu, využitelnost 

implementovaných postupů je možná i v dalších oblastech odpadového hospodářství či 

jiných odvětvích.  
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ABSTRACT 

The subject of this doctoral thesis is the solution of logistics systems in the context of 

waste management. The work begins with an extensive research in the field of modelling 

various situations from the waste transportation chain. There are presented multiple types of 

practical tasks in the area of operation research applicable to waste management. Their 

possibilities of extension and modification are analysed for use by investors, technical 

services or waste collection service providers. An essential part of the work is the 

identification of critical parameters in the waste collection at the level of municipalities and 

micro-regions. Based on practical requirements, challenges related to the improvement of 

decision-making and planning systems are defined. The available techniques proved to be 

insufficient for practical problems. For the area of changes and designs of collection systems 

(design and modification of routes, choice of the vehicle fleet, collection plan, etc.) there are 

no procedures that would include a whole range of operating conditions and parameters. The 

boundary conditions of the task affecting fundamental requirements are highly variable. 

The thesis presents a comprehensive approach, which is divided into several phases. 

The preparation and analysis of input data focused mainly on the creation of transport 

infrastructure, allocation of waste collection containers and their pairing to the network, 

which also reduces the size of the task. Furthermore, a procedure for compliance with the 

rules of the road was designed using a penalty function, and an algorithm for defining 

imaginary edges was implemented, which will allow distinguishing the frequency of 

collection on selected network segments. To reduce the size of the task, a segment clustering 

algorithm was also designed, which will enable the calculation of the collection even for 

larger areas. Input parameters related to operating time and fullness of collection containers 

are elaborated in greater detail, as they most influence the results of the task. A great benefit 

is also the algorithm generating the initialization solution from historical routes. As part of 

the related publishing activities, environmental criteria were defined to evaluate global and 

local impacts of waste transportation and treatment. 

The outputs of the thesis are used primarily for the analysis of collection systems, to 

support the deployment of waste containers, planning collection routes, time schedules and 

dimensioning the size of the vehicle fleet. The proposed algorithms were tested in several 

case studies, which proved the broad applicability of a comprehensive tool in the field of 

waste logistics. Although the thesis is focused on modelling the collection of municipal 

waste, the usability of the implemented procedures is possible in other areas of waste 

management or other sectors. 

KEYWORDS 

Waste management, waste collection, mathematical programming, scheduling, heuristics. 
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1 ÚVOD 

Tato kapitola se věnuje aktuálním změnám v legislativě a trendům v odpadovém 

hospodářství (OH), které tvoří motivaci pro tuto práci. Kapitola obsahuje souhrn aktuálního 

stavu OH včetně číselného vyhodnocení, které tvoří základní motivaci pro řešení problémů 

z této oblasti. Další části jsou věnovány nově vznikajícím odpadovým proudům, potřebám 

dynamického plánování a environmentálnímu pohledu. Na závěr jsou vytyčeny výzvy a 

náměty, které by měly být řešeny v souvislosti s logistikou a strategickým plánováním OH.  

1.1 Motivace 

Rozvíjející se společnost má jako přímý důsledek produkci odpadů, které vznikají při 

výrobě a spotřebě produktů nebo při využívání služeb. Růst hrubého domácího produktu 

přímo koreluje s produkcí odpadu, což bylo potvrzeno např. v (Fu et al., 2015). Tuto vazbu 

lze dlouhodobě sledovat v zemích jako Rakouskou a Německo a je tedy očekáván i v méně 

vyspělých státech. Nejen na základě těchto prognóz v České republice (ČR) probíhá stejně 

jako v jiných zemích Evropy přechod k tzv. oběhovému hospodářství. Cílem této strategie 

je uzavřít cyklus každého výrobku jeho přímým znovuvyužitím, opravou nebo recyklací. 

Jako legislativní podpora byl v EU představen balíček Evropské komise k oběhovému 

hospodářství (Circular Economy Package – CEP), který dává členským státům konkrétní 

cíle a způsoby, jak jich dosáhnout v daném časovém horizontu (jeho první předložení bylo 

2. 12. 2015). Jeho uvedení v platnost bylo v květnu roku 2018.  Hlavní změny, které 

představuje, zasahují do směrnice o odpadech, směrnice o obalech a směrnice o skládkách 

odpadů (Směrnice EU 2018/850, 2018/851 a 2018/852). Obsah CEP by měl být 

implementován do platné legislativy členských států, a to v co nejkratší době. Podle aktuální 

úrovně skládkování se dají státy rozdělit na tři skupiny (vyspělé, přechodné, nevyspělé). ČR 

je typickým reprezentantem druhé skupiny, která je z pohledu vývoje nejzajímavější (Ferdan 

et al., 2015). V ČR se právě připravuje novela zákona o odpadech (s účinností nastavenou 

na 1. ledna 2021), která bude nahrazovat současně platný zákon č. 185/2001 Sb. (zákon 

o odpadech). Obsah CEPu by už v tomto zákoně měl být zohledněn. V souladu s legislativou 

se pak vždy na 10 let dopředu tvoří Plán odpadového hospodářství (POH), a to jak pro celou 

ČR, tak pro jednotlivé kraje a města. V současné době se jedná o POH zaměřený na období 

2015–2024, který se řídí nařízením vlády č. 352/2014 Sb. 

Jedním z cílů směrnice o odpadech je postupné navyšování recyklace složek 

komunálního odpadu (KO), kterého dle Ministerstva životního prostřední (MŽP) bylo v ČR 

v roce 2018 vyprodukováno 5 782 066 (v roce 2017 to bylo 5 690 585 t), což odpovídá 

produkci okolo 543 kg/obyv. Pro MŽP je provozován společností CENIA Informační systém 

odpadového hospodářství (ISOH), který slouží jako databáze veškerých dat souvisejících 

s produkcí a nakládáním s odpadem. Z celkového množství vyprodukovaného KO se v roce 

2015 dle matematického vyjádření indikátorů OH recyklovalo 36 % (dle MŽP), přičemž dle 

CEPu je cílem dosáhnout minimálně 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030 a 65 % v roce 

2035. Z hlediska nakládání s KO pak stojí za zmínku cíl pro skládkování (Směrnice 

o skládkování odpadů), přičemž cíl pro rok 2035 je skládkovat pouze 10 % produkce. V ČR 

je vyjádření indikátorů počítáno na základě dokumentu „Matematické vyjádření výpočtu 

„Soustavy indikátorů OH“ v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění“. Těchto cílů je však při současném trendu nárůstu 

recyklace nemožné dosáhnout pro zvolené časové horizonty. Jednou z cest, kterou se MŽP 

vydává ke splnění cílů, je projednávání postupného navyšování skládkovacího poplatku a 

zavádění recyklačních slev. Hodnota skládkovacího poplatku činila v roce 2018 500 Kč/t 

KO uloženého na skládku, přičemž do roku 2024 by mohla vystoupat až na 1850 Kč/t (plán 
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MŽP). Větší zdanění nevyužitého odpadu se projeví zvýšením obecních rozpočtů. Obce mají 

totiž, jakožto původci odpadu povinnost ho zpracovat. Důsledkem pak může být navýšení 

poplatků za sběr odpadu pro občany jednotlivých obcí. Další povinností obcí je zajišťovat 

tříděný sběr využitelných složek KO. Obce se můžou zapojit do systému firmy EKO-KOM, 

a.s. (autorizovaná obalová společnost), kde je možnost získávání odměn za zpětný odběr 

odpadů z obalů (v roce 2019 bylo zapojeno 6146 obcí, což odpovídá 99 % obyvatel ČR). 

Odměny jsou vypočítávány kvartálně a jejich výše závisí především na množství 

vytříděných odpadů a splnění limitních ukazatelů1. Odměna může obcím pomáhat při 

snižování nákladů spojených s provozem OH. Jednou z možností, jak předejít situaci větších 

nákladů za nakládání s KO, je postupně navyšovat míru separace (s ohledem na plánovaný 

růst skládkovacího poplatku). Toho lze dosáhnout zefektivněním systému sběru samostatně 

separovaných složek jako je papír, plast, sklo aj. Přidáváním nových sběrných nádob na 

tříděný odpad do oblastí, kde se zatím nevyskytují, se navýší počet občanů, kterým je třídění 

zpřístupněno. Dalším způsobem je také zahušťování sítě sběrných míst, čímž by se výrazně 

snížila docházková vzdálenost k nejbližšímu místu se separovaně sbíraným odpadem (vyšší 

komfort pro občany). Na základě těchto faktorů by měly být sběrné nádoby rozmísťovány 

tak, aby bylo dosaženo optimálního rozvržení celé sítě.  

V první řadě se projeví pořizovací náklady nově instalovaných sběrných nádob, ale 

velice důležitým aspektem jsou i náklady na sběr a svoz daných komodit. Náklady na sběr 

se výrazně liší v závislosti na typu odpadu, přičemž nejvyšší jsou náklady na plast a papír, 

které jsou v ČR v průměru 7100 Kč/t resp. 4200 Kč/t odpadu. Konkrétní výše nákladů se 

mění v závislosti na oblasti a lokálních podmínkách (Institut pro udržitelný rozvoj měst a 

obcí, o.p.s.). Počet nových sběrných nádob však neovlivňuje náklady lineárně, a to z důvodu 

velikosti vozového parku či nerovnoměrné distribuci v lokalitě. Klíčovým faktorem 

k vyhodnocení vícenákladů pro přidané nádoby je zařazení do existujících plánů svozu. Při 

úpravě svozových plánů je nutné dodržet základní omezení, jako jsou časové, kapacitní a 

personální. Každý vozový park, ať už městských technických služeb či soukromé svozové 

firmy2, má danou určitou vytíženost v rámci časových období. To znamená, že jeho celková 

týdenní kapacita je omezena (časová či kapacitní pro vozidlo v rámci dne/týdne, směnová 

pro zaměstnance atd.). Při nárůstu množství separovaného odpadu tak může dojít 

k překročení těchto omezujících limitů, a tak je nutné navýšit počet pracovníků nebo vozidel. 

Tyto změny mají za příčinu skokovou změnu v celkových nákladech na sběr tříděného 

odpadu (Gregor et al., 2017). Pro posouzení dostatečnosti dostupných zdrojů a optimální 

zařazení nových sběrných nádob však neexistuje vhodný nástroj, který by zohledňoval 

reálné parametry z technické praxe. Vzhledem k měnícím se legislativním podmínkám a 

současnému trendu OH směřujícímu k oběhovému hospodářství pak narůstá potřeba využití 

těchto funkcionalit.  

1.2 Odpadové proudy 

Odpadové proudy se mění s vývojem společnosti a technologiemi. Obalové materiály 

se nahrazují za nové a zároveň přibývá množství separovaně sbíraných odpadů v důsledku 

legislativních změn. K těmto změnám patří např. také povinné třídění textilu a nebezpečných 

složek KO od roku 2025 (dle směrnic EU). Z hlediska nakládání s KO pak stojí za zmínku 

cíl pro skládkování (Směrnice o skládkování odpadů), přičemž cíl pro rok 2035 je skládkovat 

pouze 10 % produkce. Bez dopadu na obecnost budou v kontextu vývoje EU uváděny údaje 

 
1 EKO-KOM, a.s., Smluvní odměny obcí, https://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci. 
2 Aktuální trend vede k vytváření svazků obcí, které zakládají vlastní svozové společnosti, aby se vyhnuli tvrdým 

podmínkám a cenám za svozové služby velkých často nadnárodních firem. Nově vzniklé svazky obcí tak vytváří poptávku 

pro vyhodnocení potřebného vozového parku a návrh svozových tras.  
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KO v ČR. Pro srovnání byla v ČR v roce 2018 skládkována téměř polovina 

vyprodukovaného KO. Směrnice dále upravují cíle pro recyklaci konkrétních materiálů 

(obalové materiály, plast, dřevo, železné kovy, hliník, sklo, papír a lepenka). 

Jedním z důležitých rozhodnutí je i volba typu instalovaných sběrných nádob. Nyní se 

v ČR nejčastěji využívají volně stojící sběrné nádoby o objemech od 120 do 1100 litrů. 

Nicméně v některých částech města není vhodné jejich využití (vzhledem k velké produkci 

v dané lokalitě – prostorové omezení) nebo nevhodně zasahují do kulturního či historického 

charakteru lokality. V takovém případě se začínají využívat kontejnery polo-podzemní nebo 

podzemní o objemech 3 až 5 m3. Využití podzemních kontejnerů je však spjato s velkými 

pořizovacími náklady (statisíce až milion korun pro vybudování jednoho hnízda), přičemž 

technické parametry vozidel musí být schopny podzemní kontejnery obsluhovat (nová 

vozidla či úprava stávajících). Vzhledem k velkému objemu sběrných nádob jich není nutné 

vybudovat tolik. Posouzení vhodnosti tohoto systému z pohledu ekonomiky (případně 

dalších aspektů) patří k omezeně probádaným odvětvím OH s málo četnou kvantifikací. 

Dalším způsobem je pytlový sběr, který se běžně využívá v mnoha obcích s rozptýlenou 

zástavbou. 

1.3 Dynamické plánování 

Důležitým aspektem poslední doby je i rozvíjející se trend tzv. Smart solution. 

V kontextu OH se jedná například o využití čipů v kontejnerech. Tyto čipy pak můžou 

snímat více či méně informací v závislosti na typu kontejneru. Nejčastěji zkoumaným 

parametrem je však stav naplněnosti kontejneru. Procentuální naplněnost sběrných nádob 

může být využita pro efektivnější plánování sběru odpadu. Nicméně k tomu, aby tento 

způsob sběru mohl být využit v praxi, je nutné zohledňovat data všech snímaných nádob 

najednou. To pak znamená analyzovat vývoj naplněnosti v průběhu týdne (nebo jiného 

časového horizontu) a posuzovat rozdělení svozů podle kapacitních možností vozového 

parku jednotlivých dní. Při svozu s měnící se produkcí (množství odpadu ve sběrné nádobě) 

se jedná o vytváření dynamických plánů pro každý den na základě přijatých dat. Nejčastější 

využívaná frekvence zasílání shromažďovaných dat je jednou denně, a to z pravidla ráno 

(informace o aktuální naplněnosti je zasílána v brzkých ranních hodinách před samotným 

svozem). To znamená sestavení, respektive upravení svozových plánů každý den 

s aktualizací dle čerstvě přijatých dat. Vzhledem k tomu, že svoz často začíná v ranních 

hodinách, tak by čas výpočtu neměl přesáhnout pár hodin.   

1.4 Výzvy a náměty 

Vzhledem ke zmíněným významným změnám v OH a jejím důsledkům, je nutné 

vyvíjet nástroje pro podporu rozhodování, pro plánování investic a pro udržitelnou 

ekonomickou stabilitu systému. Plánování svozových tras a s tím spojených technických 

parametrů je proto důležitější než kdy dřív. Při bezhlavém rozhodnutí bez zohlednění 

budoucích stavů produkce dílčích frakcí odpadů a jejich způsobu sběru, může docházet ke 

krizovým situacím (přetékání sběrných nádob, neobsloužení některých lokalit apod.) 

v systémech nakládání s odpady. Aby se těmto stavům dalo předcházet, nabízí se možnost 

sestavení a využití propracovaných matematických modelů, které by dokázaly zohlednit 

parametry z reálné praxe pro posouzení vhodných řešení v systémech nakládání s KO.  

 

Z výše uvedených příkladů vzniká celospolečenská poptávka po komplexním nástroji, 

který dokáže analyzovat systém sběru odpadu z pohledu různých kritérií a navrhnout 
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ekonomicky, sociálně či ekologicky vhodné řešení. Z inženýrského pohledu by měly úlohy 

zohledňovat: 

• schopnost existujícího vozového parku obsloužit konkrétní území dle zadaných 

parametrů, 

• vyhodnotit vhodnost svozových tras a navrhnout změny,  

• optimálně rozmístit sběrné nádoby v rámci sítě,  

• identifikovat nevhodně umístěné kontejnery a jejich kapacitu,  

• posoudit různé systémy a nakládání s odpadem z environmetálního hlediska. 

 

Záměrem dizertační práce bude sestavit a implementovat výpočtový systém pro 

koncepční řešení mikroregionálních problémů a budoucích stavů OH, který může 

zohledňovat infrastrukturu dané lokality, obyvatelstvo, čas, typy sbíraných odpadů, 

parametry vozidla vozových parků, dopady na životní prostředí a celkovou nákladovost. 

Postup prací bude směřovat k detailnějšímu popisu sítě, nad kterou jsou výpočty prováděny. 

Část práce se bude zabývat návrhem dopravní sítě, která zahrnuje pravidla dopravy, 

konstrukci infrastruktury a určení časů přepravy. Bude diskutováno rozmístění sběrných 

nádob a jeho potenciální úprava, případně zcela nový návrh. Jednotlivé faktory, které mohou 

být uvažované v této komplexní úloze, jsou rozebrány v dalších částech textu.  

Důležitým krokem je rozřazení reálných úloh do kategorií, kde je vhodné využít vyšší 

úroveň detailu dostupných dat. Z pohledu řešitelnosti úlohy nelze kombinovat všechny 

okrajové podmínky zároveň. V této dizertační práci bude rozšířena diplomová práce 

(Nevrlý, 2016) o některé z výše uvedených omezení a reálných překážek, důraz bude kladen 

na dílčí přístupy a algoritmy ke zpracování vstupních dat. Algoritmy budou implementovány 

s ohledem na reálnou úlohu svozu odpadu na lokální úrovni s přihlédnutím k požadavkům 

z praxe. Příprava vstupních dat pomocí navržených algoritmů tak bude představovat 

klíčovou část práce. Při zpracování dat vzniká potřeba pro implementaci dílčích postupů za 

účelem přiblížení se realitě analyzovaného problému. V rámci přípravy dat se bude pracovat 

s programy a jazyky jako MS Excel a VBA (Visual Basic for Application), SQL, C++, či 

PYTHON. Představený model by měl uvažovat některé faktory zmíněné v předchozí části 

tak, aby zohledňoval celkovou situaci v OH podle konkrétního reálného problému. Podle 

možností budou dílčí algoritmy navrženy, implementovány a popsány v pseudokódech. 

Schématické znázornění všech částí celého konceptu plánování a řešení svozových 

problémů je na obr. 1 (pracovní název celého vyvíjeného systému je NERUDA Street). 

S ohledem na rozsah schématu bude v dizertační práci věnována rozdílná pozornost dílčím 

částem. Oblasti, které budou řešeny v této práci nebo v rámci publikací jsou označeny 

červeně. Stěžejní část práce se bude zabývat návrhem dopravní sítě, která zahrnuje pravidla 

dopravy a konstrukci infrastruktury. Další část bude věnována sběrným nádobám, přičemž 

bude diskutováno jejich rozmístění, časy potřebné pro obsluhu. Pro zvolený přístup bude 

navrhnut způsob párování sběrných nádob s dopravní sítí, který redukuje velikost výsledné 

úlohy. S ohledem na potřeby bude zkoumán přístup pro rozmístění nových sběrných nádob. 

Jednotlivé aplikační možnosti představeného přístupu budou komentovány v krátkých 

případových studiích, které budou postaveny na reálných datech. Pro posuzování některých 

výstupů bude využito grafické zobrazení výsledků, které bude zpracováno v aplikaci Waste 

Transportation Manager (WTM), která je autorem a jeho kolegy simultánně vyvíjena na 

Ústavu procesního inženýrství (ÚPI).  

 



Komplexní modely svozu odpadu 

  

 13 

 

Obr. 1 Schématické znázornění pracovních aktivit  
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2 MATEMATICKÉ MODELY A ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT 

V rámci modelu i heuristik navazuje dizertační práce na diplomovou práci (Nevrlý, 

2016). Model může nově podle potřeb zohledňovat různá rozhodovací kritéria v účelové 

funkci – čas, vzdálenost, spotřeba, emise či náklady. Matematický model pro plánování 

svozových tras a základní heuristický postup je detailně popsán v článku (Nevrlý et al., 

2019b). Dále byla implementována možnost volby pro dny svozu. Jedna varianta uvažuje 

fixní dny svozu dle aktuálního plánu. V druhé variantě je cílem vytvořit návrh dne svozu pro 

všechny sběrné nádoby. Zde se generují přípustné kombinace dnů svozu na základě 

požadované frekvence. V aktuální populaci přípustných řešení se často objevují identická 

řešení, takže další algoritmus analyzuje existenci klonů v populaci řešení. Před zařazením 

nového jedince do populace se pak provádí test na existenci klonu. Vstupní data hrají 

klíčovou roli v každém výpočtu a následném vyhodnocení závěrů a doporučení. Obzvlášť 

při plánování svozu je přesnost a věrohodnost parametrů vstupujících do výpočtů velice 

důležitá. Přístup k jejich zpracování se zároveň velkou měrou odráží ve výsledcích. Metody 

a přístup ke zpracování dat budou demonstrovány na OH v ČR. 

2.1 Návrh rozmístění sběrných nádob 

Množství a velikost sběrných nádob významně ovlivňuje plán svozu. Sběrné nádoby 

se mohou lišit pro jednotlivé frakce separovaně svážených odpadů, což se projevuje 

v rozmanitosti technických řešení na vozidlech vozového parku. Nejčetnější jsou nádoby 

o objemu 120 L a 240 L, které se vyskytují převážně v zástavbě rodinných a bytových domů 

(větší počet nádob na adresní bod z důvodu manipulace a potřebného místa). Nádoby 

o objemu 1100 L jsou převážně v sídlištní zástavbě. 

Při návrhu rozmístění sběrných nádob (úprava stávajícího rozmístění, nově svážená 

frakce, jiný systému sběru/typ kontejneru) hrají některé parametry klíčovou roli. 

Významným ukazatelem pro vyhodnocení místa je zejména docházková vzdálenost. Pro 

návrh sběrné infrastruktury v konkrétní lokalitě je tedy nutné znát GPS souřadnice adresních 

bodů a korespondující počet obyvatel, typ zástavby a případně další faktory, které ovlivňují 

produkci a složení odpadu, ale také míru separace. Ty je možné zjistit na základě provedené 

korelační analýzy pro lokalitu, kde jsou dostupná historická data a potenciální faktory. 

Přístup pro získání vhodného rozmístění je možné formulovat pomocí smíšeného 

celočíselného programování, kde pak bude možné na základě požadovaných kritérií 

simulovat potenciální situace v OH.  

Dvoukriteriální přístup pro rozmístění sběrných nádob byl představen v článku 

(Nevrlý et al., 2019a), kde byla detailněji analyzována naplněnost jednotlivých sběrných 

míst a také celkové využití navržené kapacity. Tyto dva parametry sloužily jako vstupní data, 

přičemž byly analyzovány výstupy ve formě docházkové vzdálenosti a celkového počtu 

sběrných míst. Na základě výsledků pak byly stanoveny vhodné vstupní hodnoty pro 

individuální a celkovou naplněnost sběrných nádob. 

Na tento článek navazovala detailnější studie (Nevrlý et al., 2021), která rozšířila 

matematický model o několik dalších kritérií, a to pořizovací náklady na sběrné nádoby a 

doba obsluhy při svozu odpadu. Dále byla zavedena možnost volby frekvence svozu. Úloha 

matematického programování je zde formulována několika způsoby pro jedno-kriteriální i 

vícekriteriální optimalizaci: Model I – minimalizace zvoleného kritéria; Model II – 

minimalizace vážené sumy dvou kritérií (měnící se váha v jednotlivých iteracích výpočtu); 

Model III – minimalizace relativní odchylky (jedna hodnota) od optimálních hodnot jedno-

kriteriálních úloh; Model IV – minimalizace sumy relativních odchylek. Konstrukce 

infrastruktury zahrnuje definování vzdáleností (uvažovaná vzdušná vzdálenost) mezi 
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adresními body a potenciálními sběrnými místy (každý adresní bod je na začátku uvažován 

jako potenciální místo pro sběrné nádoby), odhad produkce na obyvatele a propočet na 

příslušné adresní místo a další vstupy související s frekvencemi svozu, náklady apod. 

Sestavená síť je dále z výpočetních důvodů zmenšována, a to omezením na maximální 

množství potenciálních sběrných míst pro každý adresní body a také zvolenou limitní 

vzdáleností pro každý adresní bod. Tímto postupem se významně zjednoduší celý graf (počet 

hran popř. uzlů). Tento postup je graficky znázorněn v první části obr. 2, přičemž druhá část 

zobrazuje schématický výsledek po optimalizaci. 

 

 
a) Vstupní předpoklady a infrastruktura b) Ukázka výsledku alokace adresních míst 

Obr. 2 Postup pro návrh rozmístění sběrných nádob 

Souhrn výsledků představeného přístupu pro město Tábor, které má okolo 35 000 

obyvatel, je pro různou kombinaci kritérií a účelových funkcí na obr. 3. Číselné značení 

jednotlivých kritérií odpovídá tomu z obr. 2. Graf srovnává zastoupení jednotlivých typů 

sběrných nádob, jejich celkový počet a odpovídající pořizovací náklady. Z výsledků je 

patrné, že Model III i IV dokáže nalézt kompromis, který neupřednostňuje žádný 

z analyzovaných parametrů. Detailnější komentář k více-kriteriální optimalizaci sběrných 

nádob, nastavení vstupních parametrů a další podrobnosti jsou v článku (Nevrlý et al., 2021). 

 

 

Obr. 3 Výsledky optimalizace sběrných nádob pro různá kritéria 

Pozn. Kritéria: 1 – množstvím vážená docházková vzdálenost; 2 – počet sběrných míst;  

3 – Pořizovací náklady; 4 – doba obsluhy 
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Pro nově zaváděné separátně sbírané frakce odpadu je pak možné využít představený 

přístup pro rozmístění nových sběrných nádob. Lze si nastavit preference týkající se 

maximálních nákladů, typů sběrných nádob, maximální nebo požadované docházkové 

vzdálenosti či počtu sběrných nádob nebo míst. Na základě těchto vstupů pak bude navržena 

infrastruktura sběrných nádob, která slouží jako vstupní údaj do svozových úloh. Po výpočtu 

je pak možné odhadnout celkovou ekonomickou zátěž svozu nové frakce odpadu pro obec 

(dopad na její rozpočet) či analyzovanou oblast. 

2.2 Vzdálenosti v infrastruktuře 

Infrastruktura je klíčovým vstupem pro řešení jakékoliv logistické úlohy. Její přesnost 

a úroveň detailu velikou měrou přispívá ke kvalitě získaných výsledků. Je nutné znát 

topologii sítě a její vzdálenosti. K popisu sítě se využívá graf, který je definován množinou 

uzlů, množinou uspořádaných dvojic (hrany) a ohodnocením hran. Vzdálenosti mezi uzly 

mohou být reprezentovány maticí o rozměru 𝑛 × 𝑛, kde 𝑛 je mohutnost množiny uzlů. 

V matici je jednoznačně definováno, které křižovatky jsou spojeny silnicí. Každá křižovatka 

dané sítě má vlastní jedinečný identifikátor, k němuž jsou přiřazeny další parametry jako 

GPS souřadnice (latitude, longtitude), existence semaforu a další. Pro práci se vzdálenostmi 

se také často využívá úplná matice vzdáleností, ve které jsou dopočítány vzdálenosti mezi 

všemi uzly sítě pomocí algoritmu na hledání nejkratší cesty.  

Pro přípravu infrastruktury se využívá veřejně dostupná databáze OpenStreetMap 

(OSM, openstreetmaps.org), kde lze na základě vybraných kritérií zvolit úroveň detailu 

silniční sítě. Křižovatky (uzly sítě) jsou identifikovány tam, kde se ulice kříží, přičemž musí 

mít jeden společný bod (ID) v rámci zvolené vrstvy zdrojových dat. Na základě dostupného 

grafu, který popisuje infrastrukturu, se vytváří matice vzdáleností, která vstupuje do výpočtu. 

Matice se však liší oproti běžným přístupům tím, že udává vzdálenost mezi segmenty 

infrastruktury, tj. vzdálenost od konce jedné hrany na začátek druhé. Algoritmus pro 

vytvoření této matice je popsán v pseudokódu na obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Algoritmus sestavení matice vzdáleností segmentů 
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Penalizace je zde využita pro znemožnění otáčení v křižovatkách a návratu po stejné 

cestě, jak vozidlo přijelo. Tato situace je ilustrována na obr. 5. V případě slepých ulic nebo 

oblastí, kde se tomuto nelze vyhnout je penalizace zrušena a zavedena nová penalizační 

vzdálenost odpovídající náročnosti otočení vozidla. 

 

 

Obr. 5 Infrastruktura a trasy s a bez penalizace 

Obr. 5 znázorňuje dvě potenciální trasy z hrany 𝐴1 na hranu 𝐴2. Ta z definice úlohy 

koresponduje s trasou z bodu 𝑎1
𝑒𝑛𝑑 do bodu 𝑎2

𝑏𝑒𝑔
. Žlutá trasa využívá segmenty ulic tak, aby 

byla co nejkratší. Zelená trasa je hledána se stejnou podmínkou, a navíc ještě 

s penalizovanými segmenty.  

2.3 Redukce úlohy 

Vzhledem k obrovskému množství sběrných nádob v každém městě je vhodné zmenšit 

velikost úlohy, přičemž hlavním důvodem k redukci je enormní časová náročnost výpočtu. 

Za tímto účelem je navržena metodika pro párování sběrných nádob k jednotlivým 

segmentům dopravní sítě a vytvoření množiny tzv. svozových hran. V případě 

nekompletních dat týkajících se adresních bodů nebo polohy kontejnerů je možné využít 

databázi serveru (openstreetmap.org) k doplnění datové sady. 

Algoritmus pro párování nejprve identifikuje hrany, u kterých koresponduje adresa se 

sběrnou nádobou (zelené v obr. 6a). Poté je proveden výpočet vzdáleností k této množině 

hran a výběr té nejbližší (tzn. určení bodů 𝑛1 a  𝑛2 v obr. 6a). Proces výpočtu pokračuje, 

pokud je vybraná hrana obousměrná s nemožností obsluhy obou stran. V takovém případě 

je nutné přiřadit sběrnou nádobu (bod 𝑐) ke konkrétnímu směru (hrana z 𝑛1 do 𝑛2 nebo 

opačně). O přiřazení lze rozhodnout na základě znaménka skalárního součinu vektoru hrany 

a vektoru spojnice bližšího bodu hrany s bodem sběrné nádoby. Tento postup je schematicky 

znázorněn na obr. 6a) a celý algoritmus pro vyhodnocení je pak na obr. 6b). Nejprve je 

identifikován bližší a vzdálenější bod z odpovídajícího segmentu a pak na základě výsledku 

skalárního součinu je kontejner finálně přiřazen. V případě, že je výsledek roven nule 

(souřadnice kontejneru leží přímo na vektoru segmentu), tak je přiřazení provedeno náhodně. 
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a) Rozložení bodů, hran a vektorů b) Algoritmus přiřazení 

Obr. 6 Identifikování směru sběru dané nádoby 

V případě, že je hrana oboustranně obsluhovatelná, tak je potřeba sběrnou nádobu 

přiřadit k hranám obou směrů a přidat jim parametr o jejich vztahu (tzv. hrany k sobě 

inverzní). Počet inverzních hran lze dále redukovat za předpokladu, že lze bez penalizace 

najet na segment pouze z jedné strany.  

Dalším krokem je agregace množství odpadu (sběrných nádob) na hraně dle frekvence 

svozu. Nejprve se vytvoří skupiny (Groups) podle vyskytovaných frekvencí, do kterých se 

roztřídí všechny nádoby. Poté se v rámci skupin agreguje množství odpadu a vytvoří se 

imaginární hrany. Tento postup je ilustrován na obr. 7, kde se na jednom segmentu vyskytují 

sběrné nádoby s různými frekvencemi (konkrétně 1x týdně, 2x týdně a 3x týdně). Po 

vytvoření těchto imaginárních hran je dále nutné provést specifické úpravy matice, aby byla 

zachována stejná metrika jako doposud. 

 

 

 
 

Obr. 7 Schéma tvorby imaginárních hran (čísla ve sběrných nádobách symbolizují frekvenci svozu) 

Agregace sběrných nádob však musí probíhat pouze do stanovené maximální kapacity 

vozidla z vozového parku (taková situace by však na reálné ulici neměla nastat, jde proto 

spíše o ošetření pro obecnost). V případě překročení této hodnoty se přejde k vytvoření další 

hrany. V případě separovaně sbíraných odpadů je možné uvažovat umístění kontejneru do 

křižovatky (vytvoření hrany se stejným začátkem i koncem). Tato operace se provede 

v případě splnění podmínky na maximální vzdálenost sběrné nádoby od křižovatky. V praxi 

tato možnost představuje přemístění sběrné nádoby obsluhou k popelářskému vozu a zpět. 

Tento postup však není doporučován, protože možnost sběru v křižovatce není všude možný 

a musely by se procházet konkrétní případy ručně. 



Komplexní modely svozu odpadu 

  

 19 

Vytvoření imaginárních hran si vynucuje specifické operace související s úpravou 

matic. Týká se to jak matice časové, tak matice vzdáleností. Matice je nutné modifikovat na 

základě skupin vytvořených imaginárních hran, přičemž vzdálenost (čas) v rámci skupiny 

musí být nastavena na hodnotu nula. Naopak vzdálenost z jakékoliv jiné hrany na imaginární 

hranu musí být navýšena o délku (čas) této hrany (ArcID.Value). Penalizace je zde zavedena 

pro tzv. inverzní imaginární hrany, pro zamezení otáčení v křižovatce. Další úprava musí 

proběhnout s hodnotou délky (času) pro všechny imaginární hrany, která musí být nastavena 

na hodnotu nula. Postup úpravy matice je popsán v algoritmu na obr. 8. 

 

 

Obr. 8 Algoritmus úpravy matic kvůli imaginárním hranám 

2.4 Lokální a globální dopad emisí 

Návrh sběrné infrastruktury, svoz odpadu i další systémy řetězce nakládání s odpadem 

musí být vyhodnoceny z pohledu životního prostředí či dopadů na obyvatelstvo. Pro 

posouzení celého systému nakládání s odpady se využívá LCA (Life Cycle Assessment). Je 

to metoda založená na vyhodnocení všech fází života nějakého produktu včetně všech 

operací kolem něj (zpracování, výroba, distribuce, používání, oprava, údržba atd.). V rámci 

LCA může být využito některého z indikátorů pro vyhodnocení konkrétního dopadu. Pro 

globální dopad produkovaných polutantů na skleníkový efekt a oteplování se využívá tzv. 

GWP (Global Warming Potential) indikátor, který vyjadřuje relativní míru záchytu tepla 

v atmosféře skleníkovými plyny (Greenhouse Gases – GHG). Je zde uvažován přepočet 

skleníkových plynů na jednotku CO2eq3. Tento přepočet vychází z pravidelných 

vyhodnocovacích zpráv, které provádí The Intergovernmental Panel on Climate Change, a 

tak se časem mírně mění. Výsledná hodnota vypočítaného GWP závisí na uvažovaném 

časovém horizontu (nejčastěji 20, 100 a 500 let), v rámci kterého se dopad polutantu uvažuje 

(viz „GHG Protocol“ pro GWP hodnoty vztažené k horizontu 100 let).  

V rámci logistiky odpadu jsou předmětné hlavně emise z dopravy. Hlavní látky 

automobilových emisí vznikajících při spalování pohonných hmot jsou: 

 
3 Emisní faktory pro některé polutanty, energetické využití nebo dopravu lze nalézt např. na: 

https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-

WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf. 
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• oxid uhelnatý (CO), 

• oxid uhličitý (CO2),  

• volatile organic compounds (VOC) včetně uhlovodíků (HC),  

• oxidy dusíku (NOx),  

• prachové částice (PM), 

• oxid siřičitý (SO2), 

• a další. 

 

Tyto látky způsobují člověku zdravotní potíže (podráždění sliznice, očí, dýchací 

potíže, karcinogeny apod.). Lokální dopad na obyvatelstvo z produkovaných polutantů se 

může měřit pomocí http (Human Toxicity Potential). Metodika pro výpočet dopadu emisí 

z přepravy odpadu byla pro dopravní úlohy z OH představena v (Nevrlý et al., 2017) a 

rozšířena v (Nevrlý et al., 2018). Schéma na obr. 9 znázorňuje základní myšlenku výpočtu. 

Jsou zde tři lokality pro zpracování odpadu, tj. varianta A, která je situována mimo město 

(emise ze zpracování a transportu odpadu nemají dopad na obyvatelstvo), varianta B uvažuje 

zařízení přímo ve městě (téměř nulový dopad z dopravy, ale možný dopad ze zpracování) a 

varianta C, kde je zpracovatelské zařízení mimo město a jsou k němu možné další 3 možnosti 

přepravy odpadu (každá z nich za jinou cenu a přes odlišně obydlené území). Každá 

z uvažovaných variant může být podle metodiky (zohledňující vzdálenost od zdroje emisí a 

rozmístění adresních bodů s obyvateli) ohodnocena a tyto údaje dále mohou vstupovat do 

vícekriteriálního optimalizačního modelu. Cílem takového modelu by pak bylo nalézt 

vhodný kompromis mezi celkovými náklady na dopravu a zpracování odpadu a dopadem 

emisí na obyvatelstvo. Představená metodika však není vhodná pro svozové úlohy, kde 

každá ulice s alespoň jednou sběrnou nádobou musí být obsloužena. 

 

 

Obr. 9 Možnosti přepravy odpadu s ohledem na cenu dopravy a průjezd obydlenými oblastmi 

(Nevrlý et al., 2018) 

 

Produkce polutantů a výpočet spotřeby při svozu odpadu mohou být dále inspirovány 

článkem (Beijoco et al., 2010), kde byly trasy sestavovány pomocí GIS systému s cílem 

upravit frekvenci svozu na základě historických dat naplněnosti, nebo (Agar et al. 2007), 

kde byly využity data GPS pro vyhodnocení spotřeby a odhadu emisí. Svoz odpadu na 
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základě produkce emisí byl definován jako úloha Pollution Routing Problem, která byla 

s mnoha zohledněnými aspekty analyzována v (Bektaş a Laporte, 2011). 

Globálnější vyhodnocení produkce skleníkových plynů v rámci komplexního 

pohledu na OH České republiky bylo analyzováno v (Nevrlý et al., 2019c). Byl zde navrhnut 

matematický model pro přechod k environmentálně šetrnějšímu nakládání s odpady. Článek 

analyzuje vztah mezi emisemi skleníkových plynů a náklady na zpracování a dopravu 

směsného komunálního odpadu (SKO), přičemž je vyhodnocen dopad různých způsobů 

zpracování odpadu. Výsledky jsou prezentovány v případové studii pro Českou republiku 

na úrovni obcí s rozšířenou působností (206 uzlů/producentů odpadu), dále je zde uvažováno 

148 skládek, 113 potenciálních zařízení na mechanicko-biologickou úpravu, 24 

potenciálních lokalit pro elektrárny využívající tuhá alternativní paliva, 4 existující zařízení 

na energetické využití odpadu (ZEVO) a 32 potenciálních lokalit pro nová ZEVO. 

Navrhovaná budoucí koncepce je srovnávána se stavem z roku 2016, kdy bylo na skládku 

ukládáno 73 % SKO. Cílem studie bylo nalézt kompromis mezi ekonomicky 

životaschopným a environmentálně přijatelným řešením. Výsledky studie poukazují na 

možné snížení emisí skleníkových plynů o téměř 150 %, přičemž náklady se zvýší pouze 

o 2,5 EUR/t (viz obr. 10). Detailnější rozbor celého přístupu je proveden v (Nevrlý et al., 

2019c), kde jsou dále rozvedeny doporučení výstavby jednotlivých zařízení pro všechny 

regiony ČR. Analýza budoucích stavů s ohledem na cíle EU má velký vliv na vznik nových 

odpadových proudů a související změnu množství a složení SKO, což má přímý dopad na 

existující svozové plány (nutnost modifikace, změna rozmístění a kapacit sběrných nádob). 

 

 

Obr. 10 Příspěvek skleníkových plynů ve vztahu ke změně technologií a souvisejícím průměrným 

nákladům na celý řetězec zpracování odpadů (Nevrlý et al., 2019c) 

2.5 Návrh dynamického VRP modelu 

 V rámci spolupráce s kolegy z Univerzity Tomáše Bati a Molde University College 

v Norsku, byl představen VRP (Vehicle Routing Problem) model, který zohledňuje vývoj 

naplněnosti sběrných nádob v průběhu svozového týdne (Hrabec et al., 2019). Model 

uvažuje, že jsou na sběrných nádobách instalovány senzory snímající aktuální naplněnost. 

Kromě poskytování informací o současných úrovních lze hodnoty použít k odhadu, jakou 



Complex Waste Collection Models 

  

22 

rychlostí se hromadí odpad v každé nádobě. Pro testovací účely však byl uvažován 

konstantní přírůstek za den. Problém je vždy řešen na základě známých úrovní naplnění pro 

1. den, přičemž bere v úvahu také odhadovanou míru akumulace odpadu pro nadcházející 

dny (2. až 7.). Řešením je plán tras pro dny 1 až 7. Tento proces se opakuje a svozové plány 

se tedy řeší každý den, když se aktualizují údaje o aktuální naplněnosti. Druhý den se tedy 

navrhnou nové trasy a vznikne tak plán pro dny 2 až 8. Tento princip je ilustrován na obr. 

10.  

 

 

Obr. 11 Schéma principu navrženého VRP přístupu (Hrabec et al., 2019) 

 

Plánované trasy se mohou změnit ze dvou důvodů. První z nich je z podstaty 

náhodného plnění odpadu ve sběrných nádobách. Druhým důvodem je návrh samotného 

modelu, protože v něm neexistuje žádné omezení týkající se požadované míry naplnění na 

konci analyzovaného období. Z tohoto důvodu se pak v nalezeném řešení v posledních dnech 

bude naplněnost sběrných nádob blížit jejím kapacitám. Detailněji je samotný model i 

přístup popsán v článku (Hrabec et al., 2019). 

2.6 Startovací řešení z reálného monitoringu svozu odpadu 

V heuristických algoritmech na bázi genetického přístupu je velice důležité disponovat 

nějakými kvalitními startovacími řešeními (initial solution algorithm). Běžně jsou 

využívané metody, které využívají logických kroků k postupnému naplnění kapacity vozidla 

pomocí sběrných nádob ve stejné lokalitě. Po naplnění kapacity je uvažován výsyp a 

v případě, že není překročeno časové omezení, je možné zahájit další trasu. Těchto metod 

založených na „hladovém algoritmu“, path-scanning heuristikách a podobných postupech je 

nepřeberné množství, avšak jejich výsledkem jsou řešení velice vzdálená těm optimálním. 

Z tohoto důvodu je příhodné využít historických svozů k sestavení nového svozového plánu 

jako jednoho ze startovacích řešení pro meta-heuristický algoritmus.  
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Dále bude rozebrán postup pro generování inicializačních řešení na základě dat 

z konkrétního monitoringu svozu v minulosti (systém zaznamenávání dat). Předpokládejme 

pro každý den v rámci týdne zaznamenávání dat o vozidle a jeho postupné obsluze sběrných 

nádob pod unikátním identifikačním číslem svozu. Posloupnost těchto sběrných nádob může 

být místy ve špatném pořadí oproti reálnému svozu kvůli způsobu logování dat. Takto jsou 

dostupná data pro celý svozový týden, tzn., že jsou známá identifikační čísla svozů. 

Postup pro generování inicializačního řešení je rozdělen do několika bloků a bude 

detailněji popsán postupně v pseudokódech algoritmů. Hlavní část algoritmu je uvedena 

v obr. 12, kde jsou pro každé identifikační číslo svozu definovány posloupnosti sběrných 

nádob a k nim příslušící segmenty, den a týden svozu, dále jsou zde odstraněny duplicity 

segmentů, které vznikají v důsledku agregace sběrných nádob na jednotlivé segmenty. Takto 

vzniklá posloupnost segmentů pro dané vozidlo (Vehicle) je pak přiřazena do konkrétního 

řešení (Week) a dne svozu (Day). Jakmile je postup zopakován pro všechna identifikační 

čísla svozu, tak začíná druhá fáze, kde je řešení opraveno v proceduře Repair Solution, která 

doplňuje svoz chybějících kontejnerů a upravuje svoz sběrných nádob dle stanovené 

frekvence svozu a povolené kombinace dní. Následuje postup, kde jsou posloupnosti svozu 

segmentů pro všechna vozidla a dny rozděleny do jednotlivých tras, a to podle příslušící 

kapacity vozidla. Na závěr jsou na řešeni aplikovány procedury lokálního prohledávání a 

takto vzniklé inicializační řešení je vloženo do populace řešení na základě jeho přípustnosti. 

Procedury Repair Solution a Divide Vehicles into Routes jsou detailněji rozebrány v dalším 

textu a pseudokódech. 

Procedura Repair Solution je patrná z obr. 13. Jejím hlavním cílem je zkontrolovat, 

zda je splněna požadovaná frekvence svozu v rámci svozového týdne a také jestli jsou 

dodrženy předepsané rozestupy mezi jednotlivými dny svozu. Jakmile jsou tyto předpoklady 

ověřeny, tak je algoritmus zaměřen na doplnění chybějících sběrných nádob (podle plánu 

svozu odpadu) do vznikajícího řešení a odstranění přebytečných svozů. Kontrola a úprava 

pak probíhá také pro inverzní segmenty, pokud k danému segmentu existují. 

 

 

Obr. 12 Algoritmus pro inicializaci řešení z historického monitoringu svozu 

Procedura Divide Vehicles into Routes pak prochází celé řešení, tedy pro každý den ze 

svozového týdne a každé vozidlo podle obr. 14 je hledáno optimální rozdělení trasy na kratší 

dílčí trasy. Zde je podmínkou nepřekročení celkové kapacity, dodržení nejmenšího možného 
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počtu tras a zároveň je hledán nejkratší možný čas celého svozu. Procedura DivideRoute je 

zde volána rekurzivně v případě více postupných dělení jedné trasy. 

 

Obr. 13 Repair solution algorithm 
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Obr. 14 DivideRoute algorithm 

3 PŘÍPADOVÉ STUDIE DÍLČÍCH PROBLÉMŮ A VYHODNOCENÍ 

VÝSLEDKŮ 

Vývoj komplexního nástroje a postupné přidávání nových funkcionalit umožňuje 

průběžné zpracování reálných dat. Dílčí výsledky pak slouží nejen jako zpětná vazba v rámci 

testování funkčnosti, ale i k námětům pro další vývoj. V dalším textu budou představeny 

některé případové studie související s různými způsoby uplatnění vyvíjeného přístupu. 

Některé průběžné výstupy byly publikovány a nebudou tak více rozebírány. Lze uvést např. 

publikaci (Šomplák et al., 2019), kde byl testován algoritmus s využitím inicializačního 

řešení. Na tuto studii přímo navazuje rozšíření o vyhodnocení produkce a potenciální úspoře 

skleníkových plynů v rámci svozu odpadu (Nevrlý et al., 2019d). 

3.1 Odhad nákladů na svoz a sběr BRKO 

Jednou z nedávných analýz je prognóza produkce biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu (BRKO, kat. č. 20 02 01) a odhad nákladů na jeho sběr a svoz v obci 

s rozšířenou působností (ORP) Tábor. Analýza BRKO byla provedena vzhledem k velkým 

meziročním změnám v jeho produkci (oproti ostatním frakcím). Nárůst produkce je 

způsoben povinností obcí od roku 2014 umožnit oddělený sběr. Následkem je změna trendu 

a více jak 20% meziroční nárůst v posledních letech. Uvažována byla data pro odpad 

spadající do obecního sběru. Prognóza (Šomplák et al., 2018a) byla modelována pomocí tzv. 

logistické křivky (S-křivka), přičemž limitní hodnota byla stanovena dle zástavby (bytová 

zástavba 60 kg/obyv./rok, rodinné domy 200 kg/obyv./rok). Horní hranice pro celkovou 

produkci BRKO v ČR byla stanovena na hodnotu přibližně 1400 kt/rok. Výsledný odhad 

budoucí produkce dle logistické regrese je uveden na obr. 15. Bilance zde upravuje výsledek 

trendové složky s ohledem na regionální vazby v rámci ČR. 

 

 

Obr. 15  Výhled pro produkci BRKO v ČR (Šomplák et al., 2018a) 

Z výsledků je patrný výrazný nárůst produkce do roku 2024. V dalších letech je možné 

očekávat zmírnění růstu (okolo roku 2019 lze očekávat změnu rychlosti růstu) a postupné 

přibližování k limitní hodnotě produkce. Stejným způsobem byl analyzován trend v datech 

pro menší územní celky, a to pro kraje a ORP. Aby byl zaručen soulad ve výsledcích 
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prognózy, tj. souhrnná produkce v nižších územních celcích je rovna produkci 

v hierarchicky nadřazenému územnímu celku, bylo nutné výsledky prognózy vhodně 

korigovat, viz (Pavlas et al., 2017). 

Výše zmíněný postup byl aplikován na lokalitu Táborsko, kde byla problematika 

BRKO řešena, což dokládá studie (ZERA, 2016). Produkce BRKO byla pro celé ORP pro 

rok 2024 odhadnuta na cca 8900 tun. Na základě údajů o budoucí produkci pro jednotlivé 

obce byl dále proveden odhad budoucích nákladů na sběr a svoz. Ten je založen na 

optimalizačním výpočtu. V tomto případě je cílem navrhnout ekonomicky nejvýhodnější 

svozové trasy, včetně vhodné volby vozového parku s ohledem na budoucí produkci odpadu. 

Ekonomické vstupy byly získány z interní aplikace Waste Transportation Prices (vyvíjeno 

na ÚPI (Gregor, 2019)), která vypočítá cenu dopravy pro konkrétní dopravní systém, 

množství přepravovaných odpadů a zvolenou trasu. Zahrnuje mnoho přepravních systémů a 

jejich kombinací, včetně nezbytné překládky. Jako zpracovatelské zařízení byla vybrána 

kompostárna v obci Jarošovice vzdálená přibližně 30 km od města Tábor. Svoz odpadu 

v ORP Tábor byl simulován pro období duben až říjen s průměrnou týdenní produkcí BRKO 

cca 280 t (předpokládá se týdenní frekvence svozu). Období svozu je dáno produkcí BRKO 

ze zahrad, který představuje zásadní podíl na celkové produkci. Odpad z kuchyní je 

v současné době produkován pouze v omezené míře. Ve vozovém parku byl uvažován 

svozový vůz se třemi nápravami s kapacitou 9 t s lineárním lisem a pracovní dobou 5 dní 

v týdnu. 

Výsledky svozových tras ORP Tábor pro BRKO v roce 2024 jsou uvedeny na obr. 16. 

Vlevo (obr. 16a) jsou uvedeny všechny svozové trasy pro všechny použité svozové vozy. 

Algoritmus doporučil 3 vozy předepsaných parametrů (nosnost 9 t BRKO). Na obr. 16b) 

jsou pak zobrazeny svozové trasy pro jeden pracovní den, konkrétně pro středu. Zde 

zobrazené trasy pak zahrnují jednu delší okružní jízdu přes obce s menší produkcí a několik 

kratších tras se svozem lidnatějších oblastí (Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí). 

 

  

a) Agregovaná data – všechny pracovní dny b) Konkrétní svozový den – středa 

Obr. 16   Prognóza svozových tras BRKO v ORP Tábor v roce 2024 

Agregovaná svozová vzdálenost pro všechny vozy vyšla 2 010 km v rámci jednoho 

svozového týdne. Využití kapacit svozových vozů převyšuje 90 %, což by mohlo být 

problematické v případě krátkodobě zvýšené produkce. Při detailnější analýze by bylo 

vhodné simulovat jednotlivé měsíce zvlášť a rozdistribuovat tak produkci dle reálného 

trendu. Dále by pak bylo možné zpřesnit výsledky zvýšením detailu v agregaci produkce. 



Komplexní modely svozu odpadu 

  

 27 

Zde byly uvažovány obce a městské části jako body k obsloužení, přičemž časové zdržení 

bylo počítáno na základě průměrných hodnot. Při ekonomické analýze byly zahrnuty fixní 

náklady na odpisy vozů ve výši 4 422 tis. Kč. Variabilní náklady zahrnující palivo, mzdy 

(svoz pouze v některých měsících) a náklady na údržbu (pneumatiky, olej atd.) představují 

2 546 tis. Kč. Celkové náklady vztažené na jednu tunu BRKO vyšly pro rok 2024 na 784 Kč 

a po přepočtu na obyvatele pak 87 Kč. Náklady na svoz v ORP Tábor jsou negativně 

ovlivněny zvolenou lokalitou pro zpracování BRKO (Jarošovice, cca 30 km od města 

Tábor). Pro snížení nákladů by bylo vhodné uvažovat o výstavbě nové kompostárny poblíž 

města Tábor, kde je koncentrována produkce BRKO. Výsledky simulace lze považovat za 

horní hranici nákladů pro obce při naplnění scénáře výrazného zvýšení produkce BRKO 

v horizontu 5–10 let. Tato případová studia byla publikována v (Šomplák et al., 2018b). 

3.2 Intenzita dopravy při svozu odpadu do plánovaného ZEVO v Plané 

nad Lužnicí 

Další možností využití svozové úlohy na nižší úrovni detailu v reálné studii je 

posouzení intenzity dopravy při změně zpracovatelského zařízení. Cílem bylo provést rozbor 

dopravního zatížení vzhledem k plánované výstavbě ZEVO v lokalitě Planá nad Lužnicí. 

Lokalizace ZEVO je plánována v areálu teplárny, přičemž posuzována byla varianta 

kapacity 50 kt/r. ORP Tábor a blízká ORP v současnosti využívají jako koncová zařízení 

prioritně skládky, přičemž největší je skládka Želeč u Tábora, na kterou je každoročně 

uloženo cca 30 kt odpadu.  

Roční potenciální návoz do ZEVO byl stanoven na cca 49 kt, kde přibližně 55 % 

množství odpadu je přímý návoz z ORP Tábor, zbylý návoz je predikován z okolních ORP, 

tj. Milevsko, Soběslav, Votice, Pacov a Týn nad Vltavou. Množství odpadu pro denní návoz 

je uvažováno 191 t pro kalendářní rok s 52 týdny s pěti pracovními dny. Posuzované území 

bylo rozděleno na úroveň obcí (celkově 78 obcí a město Tábor bylo rozděleno na 15 menších 

částí). 

Pomocí aplikace WTM byl vytvořen detailní dopravní model území ORP Tábor a pro 

každý uzel reprezentující jednotlivé obce, byly nalezeny nejvhodnější svozové trasy do 

koncového zařízení. Celkově byla provedena analýza současného stavu – odhad dopravy 

odpadu na skládku Želeč u Tábora a budoucího stavu – predikce dopravy do ZEVO, Planá 

nad Lužnicí. Výpočet byl dále dělen do dvou scénářů – dopravní obslužnost z pohledu 

nejkratší vzdálenosti a dopravní obslužnost s objetím města Tábor (využití dálnice D3). Pro 

dopravu v rámci ORP Tábor se uvažovaly KUKA vozy s přímým návozem odpadu do 

koncového zařízení, pro ostatní ORP systém jízdní soupravy s nelisovaným odpadem (např. 

tahač s návěsem typu Walking Floor či jednoduchá jízdní souprava).  

U současného stavu v podobě svozu odpadu na skládku jsou nejvíce využívané 

komunikace v okolí skládky a komunikace s dopravní obslužností ve městě Tábor, 

Sezimovo Ústí a Plané nad Lužnicí. Při zohlednění nejbližší komunikace, která se nachází 

v těsné blízkosti skládky, se jedná o denní počet průjezdů až 26 automobilů za den (příjezd 

i odjezd). Celkem bylo zpracováno 1820 úseků komunikací v systému křižovatka-

křižovatka. 

Ve scénáři potenciálního ZEVO s kapacitou 50 kt/r, bylo uvažováno i s produkcí 

značného množství reziduí, cca 14 kt (12,5 kt škváry a 1,5 kt popílku), pro které je nutno 

řešit dopravu. Pro účely hodnocení se předpokládá, že škvára je odvážena na skládku Želeč 

u Tábora a v případě popílku se jedná o skládku nebezpečných odpadů ve Vodňanech (trasa 

přes Týn nad Vltavou). Nárůst intenzity dopravy lze očekávat především pro hlavní tahy, tj. 

přes městské komunikace města Tábor, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Teoretický 

odhad je stanoven na 19 denních příjezdů automobilů do ZEVO. 
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Scénář č. 1 – nejkratší vzdálenost – dopad na zatížení města Tábor, Sezimova Ústí a 

Plané nad Lužnicí je zobrazen na obr. 17a), kde je patrné, že největší dopravní zátěž je 

především na komunikacích č. 00356, č. 409, č. 603 a č. 1359. Lze předpokládat, že 

v případě využití nejkratších dopravních cest, bude mít největší dopad zvýšení dopravy na 

území Sezimova Ústí. Po odečtení intenzity dopravy na skládku Želeč u Tábora, lze 

předpokládat s mírně zvýšenou intenzitou dopravy. Nárůst intenzity dopravy lze očekávat 

v bezprostřední blízkosti budoucího ZEVO. Dále pak na příjezdové komunikaci z východní 

části ORP a hlavní komunikaci sloužící pro odvoz reziduí ze ZEVO. 

 

  

a) Scénář č. 1 - nejkratší trasy do ZEVO b) Scénář č. 2, využití obchvatu města a D3 

Obr. 17  Intenzita dopravy pro oba scénáře 

Ve scénáři č. 2 – využití obchvatu města – byly negativní aspekty minimalizovány 

regulací dopravy. V tomto ohledu byl požadavek kladen na vyhnutí se centru města Tábora 

a Sezimova Ústí. Trasy byly navrženy v západní oblasti řešeného území přes komunikaci 

D3 a ve východní oblasti přes komunikaci č. 1376 s nájezdem na komunikaci č. 603 v Plané 

nad Lužnicí. Z výsledných analýz je patrné, že doprava se rovnoměrně rozděluje na 

východní a západní část města, což pozitivně ovlivňuje snížení dopravy v Sezimově Ústí. 

Automobilů navážejících odpad do ZEVO v Plané nad Lužnicí bude celkově 19 (kombinace 

KUKA vozů a jízdních souprav). Dle provedených analýz, zvýšenou dopravní zatíženost lze 

předpokládat prioritně na komunikacích č. 19, č. 135, č. 137, č. 00356, č. 409, č. 603, č. 

1359, č. 1372, č. 1376 a D3, viz obr. 17b). 

Na základě datové sady Ředitelství silnic a dálnic z roku 2016, bylo zjištěno, že lze 

očekávat pouze minimální zvýšení intenzity dopravy na území ORP Tábor v kontextu 

realizace nového záměru ZEVO. Ve většině případů je vyhodnoceno navýšení nejvýše do 

1 % současné intenzity dopravy na sledovaných komunikacích, pouze u nejbližších 

komunikací k areálu ZEVO lze očekávat průměrné navýšení v rozmezí 1 až 2 % v kontextu 

těžkých nákladních vozů. Za problémovou lze považovat komunikaci č. 1372, kde byl zjištěn 

ve scénáři č. 2 nárůst intenzity dopravy až o 7 %. Toto navýšení je z důvodu charakteru 

komunikace č. 1372 jako hlavní tepny ve východní části obchvatu města Tábor.  
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3.3 Zhodnocení a optimalizace svozových plánů pro větší město – plasty  

Tato případová studie ukáže aplikovatelnost teoreticky navržených přístupů na 

konkrétním svozovém plánu pro větší město s populací okolo 175 tisíc obyvatel, přičemž se 

bude soustřeďovat pouze na jednu frakci odpadu – plast. Plastový odpad byl vybrán pro 

vyhodnocení z důvodu dostupnosti historických dat a širokých možností změn svozových 

plánů (hustota sběrných míst není tak velká jako u SKO, kde musí být obsloužen téměř každý 

úsek v rámci infrastruktury města). 

3.3.1 Předpoklady a vstupní parametry výpočtů 

V rámci výpočtu je klíčový výběr sběrných nádob, které budou zavedeny do 

infrastruktury. Výběr proběhl na základě filtrování dostupných dat podle několika kritérií – 

byly uvažovány pouze sběrné nádoby s aktuálně otevřeným kontraktem (ad hoc svozy tak 

nejsou zahrnuty). U sběrných nádob s frekvencí obsluhy jednou za čtrnáct dní byla pro 

zjednodušení výpočtu navýšena frekvence na každý týden (tímto bylo předem jakékoliv 

získané řešení zhoršeno – vícenáklady oproti reálnému svozu). Aplikované zjednodušení se 

však netýká mnoha sběrných nádob. 

Z reálného svozu odpadu byla obsluha sběrných nádob nastavena na šest dní v týdnu, 

tj. pondělí až sobota. Doba pro vyprázdnění auta na určeném místě je zvolena na 15 minut, 

přičemž vývoz je situován na sběrné středisko. Začátek a konec svozu je požadován pro 

všechna vozidla v místě depa. Lokace těchto míst v rámci města je znázorněna na obr. 18. 

 

 

Obr. 18  Lokace depa (bod A) a sběrného střediska (bod B) v rámci města 

Další důležité vstupní parametry byly získány na základě zpracování historických dat 

z monitoringu svozu (aplikace přístupů popsaných v předchozích kapitolách). Naplněnost 

jednotlivých sběrných nádob byla počítána podle koeficientů z různých svozů, ve kterých 

byla zahrnuta daná nádoba. Koeficienty vyjadřují průměrné rozložení odpadu na jednotku 

objemu ve všech sběrných nádobách dané svozové trasy, a to na základě celkového objemu 

všech nádob a vážícího lístku daného svozu. Z takto získaných koeficientů je následně 

možné pro každou sběrnou nádobu odhadnout naplněnost v kilogramech (pro robustnější 

výsledky je možné také vzít vhodný percentil). V případě nedostupnosti historických dat pro 

některou sběrnou nádobu, je využitý průměr z předchozích svozů podle typu, resp. kapacity 

sběrné nádoby (1100 L, 240 L apod.). Ukázkové množství odpadu je pro různé velikosti 

sběrných nádob na obr. 19. V průběhu analýzy byla zjištěna velká variabilita v datech, proto 

B 

A 
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byl proveden detailnější rozbor s ohledem na den svozu. Výsledkem bylo zjištění, že se 

množství odpadu významně liší podle dne svozu. Z pravidla je v prvních dnech týdne 

(pondělí, úterý) ve sběrných nádobách více odpadu, což je pravděpodobně způsobeno 

akumulací přes víkendy, kdy je převážná část populace doma. Různé hodnoty naplněnosti 

sběrných nádoby byly vyhodnoceny i pomocí testování statistických hypotéz. Hypotéza 

o rovnosti středních hodnot množství odpadu byla na hladině významnosti 0,05 ve většině 

případů zamítnuta. V dalších výpočtech bude však využita konstantní hodnota pro všechny 

svozové dny. Úprava modelu a algoritmu pro zohlednění vývoje naplněnosti v průběhu 

týdne je tak impulz pro další vývoj a výzkum. 

 

  
a) Svoz 3x týdně (240 L) b) Svoz 3x týdně (1100 L) 

Obr. 19  Krabicové grafy naplněnosti pro různé dny obsluhy sběrných nádob 

Doba obsluhy sběrného místa je odhadována podobným způsobem jako naplněnost. 

V monitoringu byla dostupná data o obsluze jednotlivých míst, tyto údaje jsou pak využity 

pro výpočet doby strávené na sběrném místě (oproti naplněnosti jsou zde údaje dostupné pro 

sběrná místa, která často zahrnují několik sběrných nádob). Variabilita doby obsluhy 

sběrného místa je znázorněna na obr. 20 v histogramech pro různý počet alokovaných 

sběrných nádob. Z grafu je patrné, že data obsahují extrémní hodnoty, které byly zřejmě 

způsobeny chybným záznamem. Doba obsluhy je zároveň zatížena velkým rozptylem 

(směrodatné odchylky odpovídají hodnotám 27,8 a 50,8 pro případ a) resp. b)) což může být 

způsobeno komplikacemi v průběhu samotného výsypu. Ve výpočtu jsou uvažované 

mediánové hodnoty, protože průměry jsou více zatíženy extrémy. V další části pre-

processingu probíhá agregace těchto dat pro jednotlivé úseky sběrné infrastruktury. 

Identifikované úseky jsou zobrazeny v mapě na obr. 21. 

 

  
a) Sběrné místo 1x 1100 L b) Sběrné místo 2x 1100 L 

Obr. 20  Histogramy doby obsluhy sběrných míst 
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Obr. 21  Segmenty infrastruktury uvažované ve výpočtu 

Rychlost vozidla je stanovena pro dva základní způsoby přepravy, tj.  

• při obsluze sběrných nádob – přejíždí-li se úsek mezi dvěma křižovatkami, 

kde se nachází alespoň jeden kontejner k obsluze – 15 km/h, 

• při přejezdech – přejezdy mezi úseky k obsluze – 30 km/h. 

Provozní doba vozidel je pro každý den stanovena na 8,5 hod, přičemž 0,5 hod je vyhrazeno 

pro přestávku na oběd.  

Pro detailnější srovnání bylo zvoleno období 13 týdnů, ze kterého jsou využita 

historická data. V tomto období byl analyzován vozový park využitý pro svoz plastů. Jednalo 

se o dvě vozidla každý den, přičemž jejich kapacita byla stanovena expertně na základě 

hodnot okolo maxima z předchozích svozů na 4500 kg a 3000 kg. V jednom týdnu je podle 

svozového plánu k obsluze celkem 1155 ks sběrných nádob, přičemž celkem k obsluze při 

zohlednění frekvence jednotlivých nádob je to potom 2755 ks. 

3.3.2 Posouzení reálných svozů 

Ze zvoleného období byl vybrán jeden svozový týden pro detailnější posouzení 

zaznamenaných údajů. Celkově ujetá vzdálenost (1 135 245 m) je počítána jako součet 

záznamů z celého týdne pro využitá vozidla. Ve zvoleném týdnu probíhal svoz 10 různými 
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vozidly, která celkem provedla 12 výjezdů. Podle vážících záznamů bylo svezeno 47 090 kg 

plastu. V každém svozovém dni pak dané vozidlo provedlo 1 až 2 výsypy na sběrném dvoře. 

Na obr. 22 je znázorněna ujetá vzdálenost pro jednotlivé dny. Nájezdy se pohybují v rozmezí 

od cca 60 do 140 km. 

 

 

Obr. 22  Nájezd vozidel ve zvoleném svozovém týdnu 

Srovnání svozů všech vozidel v celém období 13 týdnů, kde byla dostupná data 

(odstraněno i několik odlehlých hodnot v podobě celkové váhy sesbíraného odpadu), je 

znázorněno na obr. 23 z pohledu výtěžnosti odpadu na ujetý kilometr. V průměru se vysbírá 

okolo 53 kg/km, u svozů nad 80 kg/km se jedná pravděpodobně o další odlehlé hodnoty 

(chyba na straně nájezdu kilometrů nebo záznam o hmotnosti sesbíraného odpadu). 

 

 

Obr. 23  Histogram efektivity svozů plastového odpadu v analyzovaném období 

Pro vybraný týden svozu bylo dále vyhodnoceno využití kapacit vozidel (obr. 24). 

Podle typu vozidla byla odhadnuta naplněnost pro všechny dostupné vážící lístky, kterých 

je celkem 19. Průměrná naplněnost v rámci tohoto týdne pak dosahovala pouze 62,5 %. Na 

základě zaznamenaných údajů bylo oproti plánu v tomto týdnu obslouženo 94,87 % 

sběrných nádob. Řešením je také analyzovat možnost zrychlení svozu – např. vícečlenná 
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osádka – úspora času umožní absolvovat delší trasu a zvýšit naplněnost. Nevyužité kapacity 

se tak zdají být nepotřebné, což nabízí otázku, zda by nebylo efektivnější využít pro svoz 

vozidla s menší kapacitou (nižší hmotnost soupravy a typ vozidla pak povede k menší 

spotřebě pohonných hmot). 

 

 

Obr. 24  Využití kapacit vozidel pro jednotlivé svozové trasy 

3.3.3 Optimalizace historických svozů 

Všechna dostupná historická data v předmětném období byla využita pro vytvoření 

startovacích řešení. V prvním kroku byla tedy optimalizace provedena pro každý týden. 

Výsledkem je možnost srovnání reálných svozů z historických dat s nově upravenými 

trasami. Srovnání je pro všech 13 analyzovaných týdnů znázorněno na obr. 25. 

 

 

Obr. 25  Srovnání reálného a navrženého svozu 

Celková teoretická úspora v tomto období činí 1834 km (cca 141 km za týden), což 

odpovídá přibližně 12,5 % z reálně ujeté vzdálenosti. V případě dosažení této hodnoty po 

dobu celého roku může úspora činit při uvažování nákladů 20 Kč/km až 146 000 Kč. Další 
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potenciální úspora může být z důvodu využití menších vozidel, které mají z pravidla nižší 

provozní náklady (více bylo toto téma rozebíráno v dizertační práci Gregor (2018)). Tento 

postup může být využit pro všechny separátně svážené frakce (papír, sklo, bioodpad, textil), 

což může vést k dalším úsporám pohonných hmot a prostředků svozové firmy nebo 

technických služeb. 

Výše zmíněný postup však nectí svozový plán, ve kterém je definována frekvence 

svozu, resp. dny kdy mají být sběrné nádoby obslouženy. Všechny historické svozy byly 

tedy dále využity k doplnění informací o sběrných nádobách, které mají být podle plánu 

obslouženy. Výstupem je pak 13 startovacích řešení, která vstupují do heuristického 

algoritmu. V průběhu optimalizace byly nalezeny stovky přípustných řešení týdenního 

svozu, z čehož byly vybrány dvě nejlepší (Řešení 1 a 2). Detaily těchto svozů a všech 

reálných svozů jsou uvedeny v tab. 1. Nejlepší nalezené řešení je i přes svezení více sběrných 

nádob lepší než 7 reálných týdnů. Vzhledem k poddimenzování maximální kapacity vozidel 

by i při větším množství odpadu ve sběrných nádobách nemělo docházet k přeplnění vozidel 

(konkrétní analýzy nejsou prezentovány). 

Tab. 1 Parametry nově navržených svozových tras pro týdenní horizont a data z monitoringu 

 Nájezd [km] Celkem odpadu [kg] Celkem obslouženo nádob [%] 

Řešení 1 1116 46 722 100,0 

Řešení 2 1130 46 722 100,0 

Týden 1 1135 47 090 94,8 

Týden 2 1121 61 180 94,4 

Týden 3 1109 70 470 94,5 

Týden 4 1170 47 540 94,5 

Týden 5 1151 52 560 93,9 

Týden 6 1036 49 250 94,2 

Týden 7 1098 51 590 95,1 

Týden 8 1123 60 020 93,9 

Týden 9 1050 57 660 93,7 

Týden 10 1103 56 320 94,5 

Týden 11 1021 59,330 95,6 

Týden 12 1216 *44,250 94,0 

Týden 13 1396 *6,190 93,1 

* v daném týdnu nejsou dostupná data ke všem vážícím lístkům 

 

Pro lepší představu o rozdělení provozní doby vozidla byla týdenní data z řešení 1 

agregována a rozdělena do několika činností (obr. 26). Z grafu je vidět, že téměř polovina 

času souvisí s vlastní obsluhou sběrných nádob. Přibližně polovinu času je pak vozidlo 

v pohybu, a to buď v rámci přejíždění mezi segmenty se sběrnými místy nebo popojíždění 

při sběru. Rychlost vozidla na různých částech infrastruktury má tak veliký vliv na celkovou 

dobu v provozu. Ukázka navržené svozové trasy je na obr. 27. Podobné výpočty lze provádět 

s různými vstupními daty a zkoumat tak citlivost na změny. Tímto postupem se docílí 

nalezení nejvhodnějších svozových tras, které budou zároveň schopné reagovat na 

neočekávané změny. Představenou studii lze aplikovat i na další typy separátně sbíraných 

odpadů. 
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Obr. 26  Distribuce pracovní doby – agregovaná data za týden 

 

Obr. 27  Středeční svozová trasa pro vozidlo 1 
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4 ZÁVĚR A NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU 

V oblasti odpadového hospodářství (OH) je stále prostor pro zlepšování efektivity 

celého systému. O to víc v současné době, kdy je velký rozmach nových technologií, které 

mohou být zakomponovány do procesu. S nárůstem politického tlaku a v návaznosti 

legislativních změn se zvětšuje nutnost využití inteligentnějších konceptů, které splní 

nastavené požadavky a cíle. 

Zmíněná změna se promítá i do sektoru sběru a svozu odpadu. Dopravní náklady hrají 

významnou roli v celkovém rozpočtu měst pro nakládání s KO. Svoz může činit až polovinu 

celkových nákladů (Das a Bhattacharyya (2015) uvádí 50 až 70 % pro Indii). Z největší části 

se jedná o svoz separátně tříděných složek, a to z důvodu jejich nízké sypné hmotnosti a 

velké prostorové distribuci v rámci města (polohy sběrných míst jsou navrženy s ohledem 

na rozumné pokrytí obyvatelstva). Tyto náklady budou dále narůstat s ohledem na trend 

směřující k cirkulární ekonomice, která má za cíl zvyšovat míru separace a recyklace. Jedním 

ze směrů, který lze očekávat, pro dosažení tohoto cíle je intenzifikace systému sběrů, a to 

kvantitativní (občané více třídí) nebo kvalitativní (navyšováním počtu odděleně sbíraných 

frakcí).   

Pro efektivní implementaci a plnění těchto cílů je potřeba disponovat sofistikovaným 

nástrojem pro podporu plánování v oblasti logistiky odpadu na mikroregionální úrovni.  

Úlohy z této oblasti spadají nejčastější do oblasti operačního výzkumu. Ovšem s ohledem 

na jejich složitost, která je dána hlavně kombinatorickými možnostmi problému, je nutné 

přistoupit k heuristickému přístupu. Úlohy jsou náročné také z pohledu vstupních dat, proto 

je potřeba provádět důkladný pre-processing a statistické vyhodnocení. Aby úlohy spojené 

se svozem, dimenzováním vozového parku, rozmístěním sběrných nádob a celkovým 

vyhodnocením ekonomiky a dopadu na životní prostředí věrohodně modelovaly reálnou 

situaci, musí splňovat požadavky z provozu. Výsledky definovaných úloh mají za cíl 

podpořit rozhodování v oblasti investic a realizace záměrů, a to především s minimalizací 

nákladů, dopadu na obyvatelstvo a s ohledem na životní prostředí. 

Dizertační práce shrnula vývoj v oblasti logistiky odpadu za poslední období. Byla 

představena rozsáhlá rešerše svozových úloh, distribučních a lokačních problémů, síťových 

a alokačních úloh, systémů sběru a možností v rámci modelování problémů OH. Na základě 

této literatury byly identifikovány výzvy týkající se reálných úloh a jejich implementace do 

logistických systémů. Základní atributy a součásti pokročilého optimalizačního nástroje 

jsou: 

• dopravní síť, její konstrukce a integrace silničních pravidel, 

• sběrné nádoby, jejich vlastnosti, rozmístění a napojení na infrastrukturu, 

• algoritmus, jeho vstupní parametry, výchozí model a implementace, 

• kritéria výpočtu a okrajové podmínky definované úlohy, 

• analýza výsledků, zahrnující efektivitu, robustnost, emise a ekonomiku, 

• vizualizace výsledků. 

 

V práci a souvisejících článcích byly představeny dílčí algoritmy, které umožní 

praktickou aplikovatelnost nástrojů. Přístupy slouží především pro přípravu vstupních dat 

souvisejících s infrastrukturou a sítí rozmístění sběrných nádob. Pro zvolený přístup byl 

navržen způsob párování sběrných nádob s dopravní sítí, který navíc redukuje velikost 

výsledné úlohy. Dále byl popsán vícekriteriální postup pro návrh sběrných míst pro nové 

typy odpadu. Pro definování vzdáleností mezi hranami sběrné sítě byl navržen algoritmus, 

který zohledňuje zákaz průjezdu pro některých komunikacích či směrech pomocí 

penalizační funkce. Pro zachování požadované frekvence svozu byly definovány imaginární 

hrany. Environmentální kritéria byla implementována do účelových funkcí a modelů 
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k vyhodnocení globálních a lokálních dopadů. Jednotlivé vstupní parametry týkající se času 

obsluhy a naplněnosti sběrných nádob jsou rozpracovány do většího detailu. Velikým 

přínosem je také algoritmus generující inicializační řešení z historických svozů. Vznikl tak 

ucelený soubor postupů, které mají význam pro praxi. Výstupy přispívají k realizaci projektů 

a plánování v oblasti OH. Praktické aplikace mají současně originální prvky pro výzkum. 

Závěrečná část se zabývala také pilotními případovými studiemi, které prověřují 

praktickou aplikovatelnost některých z ukázaných postupů. Konkrétně se jednalo o odhad 

nákladů na svoz a sběr BRKO pro ORP Tábor. Dále pak byla odhadována intenzita dopravy 

při svozu odpadu do plánovaného ZEVO v Plané nad Lužnicí. Výsledky výpočtu byly 

využity ve studii proveditelnosti zmiňovaného zařízení a v rozptylové studii.  

Závěrečnou případovou studií je zhodnocení a optimalizace svozových tras pro 

separátně sbíraný plastový odpad pro vybrané větší město. Zde byl aplikován algoritmus pro 

vytvoření inicializačních řešení, které jsou sestaveny z historických dat, a nadále vstupují do 

samotného heuristického algoritmu. Detailněji zde také byla analyzována historická data 

týkající se času na obsluhu sběrných nádob a jejich naplněnosti. Výsledky sloužily jako 

vstupy do vlastní optimalizace. Na základě zhodnocení plánu svozových tras a výsledků je 

doporučeno změnit alokaci typu vozidel pro některé svozové dny nebo trasy. Tím by mohlo 

dojít k úspoře provozních nákladů. Dále byly historické svozy srovnány s nově navrženými 

řešeními, přičemž pro 13 analyzovaných týdnů byla vypočítána teoretická úspora 12 % 

z reálně najeté vzdálenosti (cca 141 km/týden). 

Výsledky práce současně definují nové výzkumné úkoly, které mohou přispět 

k dalšímu rozvoji vytvořených nástrojů. Další výzkum by měl být směřován k uvažování 

variabilní naplněnosti sběrných nádob, jelikož bylo prokázáno, že se množství odpadu 

v kontejnerech významně liší mezi jednotlivými svozy v průběhu týdne. Jinou možností 

může být návrh změny svozových dnů tak, aby bylo množství odpadu rovnoměrnější. Vývoj 

by se měl také zabývat ostatními body z kapitoly 1.4, jež vyplívají z požadavků z praxe a 

nebyly detailněji řešeny v této práci. 

Vzhledem k současnému trendu zakládání dobrovolných svazků obcí a pořizování 

vlastních svozových vozidel, vzniká potřeba plánování nových svozových tras. Úpravu 

stávajících svozových tras je nutné řešit také při rozšiřování svazků o nové členy. Je nutné 

posoudit, jaký dopad bude mít obsluha další obce na časové a kapacitní možnosti vozidel. 

Výběr nových členů musí být také efektivní z ekonomického pohledu (zvýšené náklady, 

možnost rozpočítávání nákladů na jednotlivé obce). Tento druh úlohy vede na kombinaci 

teorie her s VRP nebo heuristický přístup pro separátní řešení těchto problémů s následnou 

kombinací výsledků. Těmito tématy se bude autor dále zabývat prostřednictvím vedení 

závěrečných prací a výzkumných projektů. 
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