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Abstrakt  

Dizertační práce se zabývá aplikací simulačních, prognostických a optimalizačních metod 

v oblasti odpadového hospodářství. V úvodu práce je popsán současný stav a výhled v oblasti 

odpadového hospodářství v ČR. Následující kapitola se zabývá analýzou dostupné datové 

základny v oblasti odpadového hospodářství v ČR, se zaměřením na její specifika a problémy, 

jako je např. rozdílná dostupnost prostorově a hierarchicky uspořádaných, nestejnorodých 

vstupních dat. Jádrem práce je pak výpočtový nástroj, pojmenovaný Justine, který představuje 

bilanční systém, zajišťující soulad hodnot pro jednotková a agregovaná data, z pohledu jejich 

složení a distribuce ve sledovaném území a čase. Vývoj nástroje byl motivován nutností 

predikovat produkci a složení jednotlivých typů odpadu. Aplikace konceptu je ukázána na 

třech případových studiích, se zaměřením na prognózu produkce nebezpečného odpadu, 

prognózu produkce a složení směsného komunálního odpadu a složek separovaného sběru 

komunálního odpadu a odhadu potenciálu spalitelných odpadů pro energetické využití v ČR. 

Výstupy z výpočtového nástroje představují cenné vstupy pro související optimalizační 

modely zpracovatelských řetězců, které jsou využívány např. pro navrhování nových zařízení 

pro nakládání s odpady. 
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Abstract  

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

the waste management. An introduction describes current state and outlook in the waste 

management in the Czech Republic. The following chapter analyzes the available data base in 

the field of the waste management in the Czech Republic, focusing on the specifics and 

problems such as variable availability of spatially and hierarchically structured, heterogeneous 

input data. The core work is the computational tool named Justine, which represents the 

balance system, ensuring consistency of values for the standalone and aggregated data, in 

terms of their composition and distribution in intended area and time. Development of the tool 

was motivated by the need to predict the production and composition of various types of 

waste. The application of the concept is shown in three case studies, focusing on the prognosis 

of hazardous waste, the forecast of production and composition of municipal solid waste and 

components of separated waste collection, and estimation of the waste with waste-to-energy 

potential, all in the Czech Republic. The outputs of the tool represent valuable inputs for the 

related optimization supply chain models, which are used e.g. for the design of new waste-to-

energy facilities. 
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1 Úvod a motivace 

V řadě států EU dochází v dnešní době k transformaci v plánování odpadového hospodářství 

(OH), jejímž cílem je vyšší využití odpadů. Rozdělení zemí EU do tří skupin podle aktuálního 

stavu OH popisuje článek [1]. První skupina zahrnuje země s dobře vyvinutým OH, kde 

skládkování bylo téměř eliminováno a většina komunálního odpadu (KO) se materiálově 

využívá. Do druhé skupiny patří země, kde probíhají změny směrem k udržitelnějšímu OH. 

Příslušné legislativní kroky již byly provedeny, ale ještě nebylo zakázáno skládkování 

odpadů. Pro navýšení materiálového či energetického využívání KO, oproti skládkování, jsou 

však použity daňové nástroje. Země ve třetí skupině čekají na transformaci OH. Tyto země 

mají nedostatečnou kapacitu pro zpracování odpadů, skládkování není omezeno a jen malé 

množství odpadu se recykluje. Důležitým předpokladem plánování efektivního nakládání 

s odpady je odhad produkce odpadů s požadovanou přesností v rámci určité oblasti, která se 

dále dělí do regionů a mikroregionů. Konkrétně, takovýto odhad se stává velmi důležitý 

především v zemích, kde je potřeba hluboké transformace oblasti OH, a tedy situace v OH je 

široce analyzována. Motivace pro tuto práci souvisí se široce diskutovaným tématem 

udržitelného zpracování odpadu. Příkladem země v Evropě, která prochází takovou 

transformací, je ČR.  

Pro zohlednění interakcí, které se vyskytují v úlohách spojených se svozem a zpracováním 

odpadu, vzniklo mnoho přístupů založených na matematickém programování. Komplexní 

úloha, popisující konkurenční prostředí v oblasti nakládání s odpady, je představena např. 

v [2]. V případě efektivního plánování v oblasti OH bývá velkým problémem nedostatečná 

datová základna, případně omezená kvalita predikcí do budoucnosti. Typicky se jedná 

o produkci odpadů (různých druhů) ve všech uzlech, které jsou do řešeného zpracovatelského 

řetězce (tzv. supply chain) zahrnuty. Problematika predikcí na základě krátkých časových řad 

je aktuální téma s uplatněním v oblasti OH. Ze statistického hlediska, je přesnost modelu 

extrapolace jen zřídka zaručena s dostatečnou úrovní spolehlivosti v případě, že se časová 

řada skládá pouze z několika bodů. Na druhou stranu tyto modely stále poskytují důležité 

informace o trendu. Proto jsou přijatelné z inženýrského hlediska, jelikož nejsou k dispozici 

žádné jiné modely, a jelikož nabízejí zdokonalení stávajících metod. V  oblasti predikcí je 

také naráženo na problematiku existence více možných modelů produkce, přičemž každý 

model může obsahovat cenné informace.  

Tato práce popisuje, jak je možno se s výše popsaným problémem vypořádat. Součástí 

navrženého řešení je univerzální nástroj, který umožňuje vzít v potaz všechny dostupné 

modely a vytěžit z nich maximální množství informací pro stanovení konečného odhadu. 

Navíc, je zde brán zřetel na územní hierarchické členění, včetně vazebných podmínek mezi 

jednotlivými druhy odpadu. Z matematického hlediska představuje použitý model 

optimalizační úlohu, která je založena na hledání kompromisu mezi vícero rozdílnými modely 

produkce odpadu. Výpočtový nástroj byl pojmenován Justine. Cílem je nalézt kompromis 

mezi dostupnými daty (velmi často zatíženými chybou, nebo pro určité uzly zcela 

nedostupnými) a zároveň dodržet hmotnostní bilance v rámci územní hierarchie (součet 

produkce v oblastech v nižší hierarchii, např. kraje, musí být v souladu s produkcí v oblasti ve 

vyšší hierarchii - ČR).  
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2 Problematika OH v ČR 

Tato kapitola se zaměřuje na detailnější popis souvislostí a problémů OH v ČR. Je nutno však 

zdůraznit, že přestože se tato práce geograficky zaměřuje na ČR, výsledky práce mohou být 

použity i v rámci jiných zemí, které se musí vypořádat s podobnými problémy. Nejprve budou 

shrnuty důležité prvky legislativy v oblasti OH spolu s představením základních pojmů 

a definic. Následuje popis klasifikace odpadu a příklady nakládání s odpadem, se zaměřením 

na odpady důležité pro tuto práci (viz případové studie v kap. 7). Na závěr této kapitoly bude 

přestaven plán vývoje OH v ČR pro následující období spolu s navrženými opatřeními. 

2.1 OH a legislativa 

Podle vyjádření MŽP ČR [3] je OH relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. První zákon o odpadech vznikl v ČR až v roce 1991, přičemž před 

tímto rokem nebylo nakládání s odpady v ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno 

(výjimkou tzv. druhotných surovin). Od té doby prošlo OH ČR mnohými změnami 

a současná úroveň systému celkově odpovídá stávajícím nárokům evropských právních 

předpisů. 

Rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady 75/442/EHS [4] byla základním právním 

předpisem evropského OH v období 1975 až 2010. V roce 2008 byla přijata Evropským 

parlamentem a Radou nová směrnice o odpadech 2008/98/ES [5], jejíž hlavním cílem je 

„přiblížení se k evropské recyklační společnosti s vysokou úrovní hospodárnosti využívání 

zdrojů“, kde je jasně stanovena hierarchie způsobů nakládání s odpady. Dalšími důležitými 

směrnicemi v oblasti OH jsou pak např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 

[6] o obalech a obalových odpadech, ve znění směrnic 2004/12/ES [7] a 2005/20/ES [8], či 

směrnice 1999/31/ES [9] o skládkách odpadů. 

Zákon 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, tvoří právní rámec OH ČR. Tento zákon klade důraz na 

předcházení vzniku odpadů, stanovil hierarchii nakládání s odpady, prosazuje základní 

principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady a předpokládá 

odpovědnost původce odpadu. Tento zákon byl upraven v pozdějším znění 169/2013 Sb. ze 

dne 16. května 2013. Tato novela přinesla především eliminaci nadbytečných požadavků 

environmentální legislativy a reakci na změny evropských právních předpisů. Další novela 

zákona o odpadech s číslem 229/2014 Sb. ze dne 23. září 2014 pak především přistoupila ke 

stanovení zákazu skládkování od roku 2024. Bylo také přijato několik důležitých zvláštních 

právních předpisů, například zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. V současnosti (duben 2017) se připravuje nový zákon 

o odpadech, nicméně tato práce se opírá o současné znění zákona. Platná legislativa v oblasti 

OH ČR je k dispozici na webových stránkách MŽP [10].  

Definice pojmu „odpad“ je poměrně komplexní, daná §3 185/2001 Sb. Výňatek této definice 

je v kapitole 2.1.1. Některé další důležité pojmy používané v tomto zákonu jsou uvedeny 

v kapitole 2.1.2. Kapitola 2.1.3 uvádí hierarchii způsobů nakládání s odpady podle zákona 
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o odpadech. Tyto pojmy a definice budou dále v práci využívány pro vysvětlení problematiky 

OH a v případových studiích (kap. 7). 

2.1.1 Pojem „odpad“ 

Uveďme tedy pojmy, se kterými je nutné pracovat. 

Výňatek § 3 zákona 185/2001 Sb.: 

 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit.  

(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo 

k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu 

odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. 

Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.  

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl 

zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo. 

(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc 

ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu 11).  

(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této 

věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud  

a) vzniká jako nedílná součást výroby,  

b) její další využití je zajištěno,  

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je 

běžná výrobní praxe, a  

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy 11a) a nepovede 

k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.  

(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem 

některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:  

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,  

b) pro věc existuje trh nebo poptávka,  

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 

právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky a  

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy 11a) a nepovede 

k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a 

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. 
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(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a výrobků z odpadů 

podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena.  

(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost 

vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. 

(9) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může 

stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší 

produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem. 

2.1.2 Další základní pojmy (§ 4 zákona 185/2001 Sb.) 

Následující pojmy umožňují bližší specifikaci pojmů, se kterými bude dále pracováno. 

Výňatek § 4 zákona 185/2001 Sb.: 

 Nebezpečný odpad 

o Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze č. 2 zákona (příloha B3). 

 Komunálním odpad 

o Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je 

uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání. 

 Odpad podobný komunálnímu odpadu 

o Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální 

odpad v Katalogu odpadů. 

 Odpadové hospodářství 

o Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na 

následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 

činností. 

 Nakládání s odpady 

o Shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití 

a odstranění odpadů. 

 Skladování odpadů 

o Přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 

3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

 Skládka 

o Zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č.183/2006 

Sb., stavební zákon) a provozované ve třech na sebe bezprostředně 

navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem 

odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro 

skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h). 

 Sběr odpadů 

http://www.ekohelp.cz/files/eko/katalog_odpadu/full/bp_pp_2.htm
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o Soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo 

odstranění. 

 Úprava odpadů 

o Každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo 

usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich 

objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. 

 Opětovné použití 

o Postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu 

použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny. 

 Využití odpadů 

o Činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že 

nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném 

k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu 

upraven; v příloze č. 3 k zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití 

odpadů. 

 Příprava k opětovnému použití 

o Způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo opravu použitých výrobků nebo 

jejich částí a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního 

právního předpisu spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, 

které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování 

opětovného použití. 

 Materiálové využití odpadů 

o Způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů 

jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního 

získání energie. 

 Recyklace odpadů 

o Jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na 

výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, 

včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické 

využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity 

jako palivo nebo zásypový materiál. 

 Odstranění odpadů 

o Činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako 

druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k zákonu je 

uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů. 

 Zpracování odpadů 

o Využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo 

odstraněním odpadů. 

 Původce odpadů 

o Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž 

činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 



10 

 

k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž 

výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, 

kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec 

se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 

2.1.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

V této části bude definována hierarchie způsobů nakládání s odpady. Ta bude využita pro 

vysvětlení stavu a strategie nakládání s KO (kap. 2.3) v ČR a v případové studii (kap. 7.3). 

Výňatek §9a 185/2001 Sb.: 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady  

(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání 

s odpady:  

a) předcházení vzniku odpadů,  

b) příprava k opětovnému použití,  

c) recyklace odpadů,  

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,  

e) odstranění odpadů.  

(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě 

posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním 

prokáže, že je to vhodné. 

2.2 Klasifikace odpadu 

Veškerá diskuse v oblasti KO, ať v ČR či na úrovni států EU, trpí zásadním nedostatkem, a to 

nejednotnou terminologií. Je pak velmi obtížné porovnávat jakékoliv kvantitativní či 

poměrové hodnoty mezi jednotlivými státy, a to dokonce i v případě, jedná-li se o oficiální 

dokumenty EUROSTAT. Odpad je vedlejším (zákonitým) produktem určité činnosti 

odehrávající se na katastru obce. Za činnost se dá považovat jak bydlení (domovní odpady, 

objemné odpady), tak i služby (živnostenské odpady, objemné odpady) nebo podnikání 

(průmyslové odpady nesouvisející s výrobou – skupina 20 Katalogu odpadů dle vyhlášky 

MŽP č. 381/2001 Sb.) [11]. 

Dle definice uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb. (zmíněné v předchozí kapitole), je KO 

veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako 

KO v Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.), s výjimkou odpadů vznikajících 

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Takto definovaný KO 

zahrnuje směsný komunální odpad (SKO), separované složky (například papír, plast, sklo, 

nápojové kartóny), nebezpečný odpad (NO), objemný odpad (OO), odpad ze zahrad a parků 

atd.  
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Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. stanovuje „Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů“ (dále jen Katalog odpadů). 

Příloha 1 vyhlášky 381/2001 Sb. specifikuje dvacet skupin odpadů, číslovaných od 01 po 20, 

tyto skupiny jsou uvedeny v tab. 1. Odpady jsou rozděleny do těchto skupin především podle 

průmyslu, některé skupiny jsou založeny na materiálech a procesech. Každá skupina může 

obsahovat podskupiny označené čtyřmístným kódem. Jednotlivým odpadům v rámci každé 

skupiny jsou přiřazeny šestimístné kódy. 

Tab. 1: Katalog odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb. - hlavní kategorie 

KATALOG ODPADŮ 

01 
Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů 

a kamene 

02 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby 

a zpracování potravin 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků 

a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 

11 
Odpady z chemických povrchových úprav, z  povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 

12 Odpady z  tváření a z  fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 
Odpady olejů a odpady kapalných  paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 

skupinách 05 a 12) 

14 
Odpady  organických rozpouštědel, chladiv  a  hnacích médií  (kromě odpadů 

uvedených ve skupinách 07 a 08) 

15 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

18 

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z  výzkumu s nimi souvisejícího 

(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které 

bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru 

Výstupem této práce je obecně použitelný nástroj, přičemž bude zdůrazněna jeho aplikace 

(viz případové studie v kap. 7) pro odpady s potenciálem energetického využití a NO. Velké 

zastoupení těchto odpadů je v kategorii 20 „Komunální odpady (odpady z domácností 
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a  podobné živnostenské,  průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného 

sběru“ a kategorii 15 „Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály 

a ochranné oděvy jinak neurčené“, konkrétně podkategorie 15 01 „Obaly (včetně odděleně 

sbíraného komunálního obalového odpadu)“. Proto budou tyto dvě kategorie podrobněji 

rozebrány. Odpady jsou označeny šestimístnými kódy dle Katalogu odpadů. 

Kategorie 20 obsahuje 3 podkategorie: 

 20 01: Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

 20 02: Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

 20 03: Ostatní komunální odpady 

Bližší popis odpadů spadajících do těchto podkategorií je uveden v tab. 18 (Příloha A).  

Kategorie 15 obsahuje 2 podkategorie: 

 15 01: Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

 15 02: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

Bližší popis odpadů spadajících do této podkategorie je uveden v tab. 19 (Příloha A).  

Dokument [12] pracuje s pojmem odpadový tok, který je definován jako množina odpadů 

navzájem si blízkých svými fyzikálně-chemickými parametry nebo původem. Následující 

čtyři odpadové toky byly definovány a odpady patřící do těchto toků jsou označeny v tab. 18 

a tab. 19 (Příloha A) křížkem (x): 

 KO, 

 SKO, 

 NO KO, 

 spalitelný, resp. energeticky využitelný odpad (SO). 

2.3 Nakládání s KO 

V kap. 2.1.3 byla představena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle zákona (§ 9 písm. a) 

185/2001 Sb.). Samotné způsoby nakládání jsou označovány kódy (viz dále). Pro lepší vhled 

byl na základě této hierarchie sestaven obr. 1. Koncept hierarchie je v souladu s pojmy 

ochrana životního prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů, kdy je preferováno 

předcházení vzniku odpadu, popřípadě opětovné použití materiálnu či recyklace. Pokud není 

možno využít předchozích tří možností, je na řadě jiné využití odpadu, např. energetické. Jako 

poslední možnost zákon uvádí odstranění odpadu (skládkování). Čili největší důraz zákon 

klade na prevenci vzniku odpadu, již vzniklý odpad zákon nařizuje využít (dle povahy 

odpadu) a poslední možností je pak odstranění odpadu. Z výše popsaného vyplývají 

legislativní povinnosti týkající se odpadu jak pro občany, tak pro firmy. I tyto legislativní 

zásahy je třeba brát v úvahu jak pro predikci množství, tak pro predikci složení 

vyprodukovaného KO. 
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Dle navržené odpadové pyramidy je materiálové využití upřednostněno před energetickým 

využitím. Ne vždy však lze odpad, který je v současnosti odstraňován (např. skládkováním), 

možno materiálově využít, ať už z důvodů ekonomických nebo technických. Pro tyto případy 

je pak energetické využití vhodnou metodou. Důležitou skutečností je také přistoupení ČR ke 

stanovení zákazu skládkování SKO od roku 2024 (Novela zákona o odpadech s číslem 229/2014 

Sb.). Jednotlivé pojmy z obr. 1 jsou vysvětleny v textu níže. 

 

Obr. 1: Odpadová pyramida a potenciál pro energetické využití odpadu 

Předcházení vzniku odpadu 

Prevence v OH by měla směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, 

jednak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na 

životní prostředí a zdraví obyvatel (MŽP ČR [12]).  

Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES [5] o odpadech jsou 

všechny členské státy povinny zavést Program předcházení vzniku odpadů. V oblasti 

průmyslu funguje odpadová prevence přirozenou cestou, kdy se majitelé, či 

provozovatelé firem snaží v rámci výrobního procesu dosáhnout maximálních 

ekonomických úsporných opatření. Větší potenciál nabízí pro prevenční přístupy 

oblast KO, kdy jsou konkrétní snahy zaměřeny přímo na občany. [12] 

Opětovné použití odpadu 

Zákon o odpadech (§ 4 zákona č. 185/2001 Sb.).) definuje opětovné použití jako 

postup, kterým jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity 

ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.  Díky předání výrobků (třeba 

i nefunkčních) k opětovnému použití tedy dochází ke snížení produkce odpadů.  

Na úrovni Evropské unie se touto problematikou opětovného zabývá také projekt 

CERREC (Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks) - Centra a sítě pro 

opravy a opětovné využití. Cílem tohoto projektu je vyvinout nástroje a standardy pro 

centra pro opravy a opětovné použití a pro další segmenty tohoto sektoru.   
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Recyklace odpadu 

Recyklace je definována zákonem o odpadech (§ 4 zákona č. 185/2001 Sb.), jako 

jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování 

organických materiálů. 

Recyklace závisí na možnostech a ochotě obyvatelstva třídit domácí odpad. Odděleně 

sbírané složky odpadu obvykle zahrnují papír, plasty, sklo, kovy a nápojový karton. Za 

účelem získání kvalitní suroviny pro materiálovou recyklaci je však nutno ještě 

provést dotřízení dle požadavků odběratelů (na území ČR je evidováno 116 

dotřiďovacích linek, [12]). Přestože jsou materiály po dotřízení volně obchodovatelné 

na mezinárodním trhu, je velká část surovin zpracována na území ČR. Zpracování zde 

zajišťují především hutě, 2 velké sklárny, papírny (cca 20), zpracovatelé 

jednodruhových plastů (cca 50) a zpracovatelé směsných plastů (cca 5) [12]. 

Jiné využití odpadu (např. energetické) 

Významným procesem spadající do této kategorie je energetické využití odpadu 

(EVO), přičemž se při tomto druhu zpracování odpadu získává elektřina a teplo 

a dochází rovněž ke snižování množství vypouštěných skleníkových plynů. V ČR jsou 

v provozu 4 spalovny KO (ZEVO - zařízení na energetické využívání odpadů, k roku 

2016) a 29 spaloven NO [12].  

Dalším důležitým druhem využití odpadu je kompostování. ČR má 237 kompostáren 

povolených jako zařízení k nakládání s odpady, 52 komunitních kompostáren a 8 

komunálních bioplynových stanic [12]. 

Odstraňování odpadu 

Nejčastější formou odstranění odpadu v ČR je skládkování, čili ukládání odpadu v úrovni 

nebo pod úrovní terénu. Skládky se dělí do třech typů podle ukládaného odpadu: 

 S-IO: skládky určené pro inertní odpady 

 S-NO: skládky určené pro nebezpečné odpady 

 S-OO: skládky určené pro ostatní odpady 

Na území ČR (2010) bylo evidováno 81 skládek S-IO, 39 skládek S-NO a 151 skládek S-

OO, kam je ukládán také SKO. Průměrná naplněnost skládek v ČR je 64 % a průměrná 

prognóza využitelnosti v rámci celé republiky je ještě 6 let [12]. 

Dalším nejčastějším odstraňováním odpadu je pak spalování na pevnině (spalování bez 

energetického využití). 

Tab. 20 (Příloha B) dává přehled základních způsobů nakládání s odpadem (EVO, MVO 

a odstranění) včetně kódu nakládání (X značí písmeno A, B nebo C). Kód nakládání je tedy 

obecně složen z jednoho písmene (A = vlastní odpad, B = převzatý odpad, C = skladový 

zůstatek) a 2 až 3 místného kódu.  
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2.4 Budoucnost OH v ČR 

Z analýzy vývoje nakládání s KO v ČR ([12] a [13]) vyplývá, že v posledních patnácti letech 

docházelo ke kontinuálnímu pozitivnímu trendu postupného zvyšování podílu využívání 

odpadů vůči odstraňování odpadů. Přestože je možno pozorovat postupný každoroční mírný 

pokles množství KO ukládaných na skládku (2009 - 2015), skládkování je i nadále 

nejčastějším způsobem odstraňování odpadů. Současný trend nakládání s odpady v ČR však 

celkově odpovídá snaze posouvat se v hierarchii nakládání s odpady. Tab. 2 sumarizuje výše 

popsané. 

Tab. 2: Produkce a nakládání s KO v ČR v letech 2009 – 2015 (převzato z [13]) 

Rok 
Produkce 

KO [mil. t] 
Využito 

Z 

toho 

MVO 

Z toho 

EVO 

Odstraněn

o 

Z toho 

Skládková

ní 

Jiné 

Nakládá

ní 

2009 5,3 29 % 23 % 6 % 64 % 64 % 7 % 

2010 5,4 33 % 24 % 9 % 59 % 59 % 8 % 

2011 5,4 42 % 31 % 11 % 55 % 55 % 3 % 

2012 5,2 42 % 30 % 12 % 54 % 54 % 4 % 

2013 5,2 42 % 30 % 12 % 52 % 52 % 6 % 

2014 5,3 47 % 35 % 12 % 48 % 48 % 5 % 

2015 5,3 47 % 35 % 11 % 47 % 47 % 6 % 

Pozn. Data jsou zpracována podle platné metodiky pro daný rok – „Matematického vyjádření 

výpočtu soustavy indikátorů OH v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění k danému roku. Od roku 2009 je používána tzv. 

„Přepočtená databáze“ s navýšenou produkcí odpadů se zahrnutím „podlimitních původců“ 

do celkové produkce odpadů (viz kap. 3.2). 

2.4.1 Strategie OH v ČR pro období 2015-2024 

Strategie OH ČR přejímá cíle a požadavky evropských předpisů. Plán odpadového 

hospodářství ČR (POH ČR) [12] popisuje strategie ČR v oblasti OH na následující desetileté 

období (2015-2024). 

Základní strategické cíle OH ČR na období 2015 – 2024: 

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví 

a životní prostředí.  

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.  

Tyto strategické cíle jsou založeny na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady (§9a 

185/2001 Sb.). Z výše definovaných strategických cílů plynou zásady a opatření pro 

nakládání s odpady, která jsou závazná pro zpracování POH krajů a pro rozhodovací a jiné 

činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti OH. Dále POH ČR stanovuje 

strategické cíle, zásady a opatření pro prioritní odpadové toky, jako jsou např. KO nebo SKO. 
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SKO je pro účely stanovení cíle definován jako zbytkový odpad po vytřídění materiálově 

využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů, které budou 

dále přednostně využity.  

2.4.2 Zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů 

V následujících kapitolách jsou popsány navržené cíle, zásady a opatření pro relevantní druhy 

odpadů. 

Hlavní cíle pro KO: 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému 

použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících 

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

odpadům z domácností (viz tab. 3). 

Tab. 3: Procentuální hmotnost celkové úrovně přípravy KO k opětovnému použití a recyklaci 

Rok Cíl 

2016 46 % 

2018 48 % 

2020 50 % 

Hlavní cíle pro SKO: 

SKO (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky 

rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu 

s platnou legislativou.  

V souladu se strategickým cílem pro SKO bylo stanoveno ekonomické opatření, v rámci 

kterého se bude průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných KO tak, aby jeho 

výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno 

ukládat na skládku (včetně neupraveného SKO), při zachování vysoké míry diverzifikace 

a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a s ohledem na sociální 

únosnost pro občany.  

Hlavní cíle pro BRKO (biologicky rozložitelný KO): 

Přestože odklon BRKO ze skládek není předmětem této práce, zmíníme závazky v tomto cíli 

z důvodu souvislosti s tématikou propojení výsledků této práce s nástrojem NERUDA (viz 

kap. 6).  

Cílem je snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky 

činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných 

v roce 1995.  

V souladu se strategickým cílem pro BRKO bylo stanoveno ekonomické opatření, v rámci 

kterého se bude průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných KO tak, aby jeho 

výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno 
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ukládat na skládku (včetně včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou složku), při 

zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro 

původce odpadů a s ohledem na sociální únosnost pro občany (POH ČR) [12]. Toto reflektuje 

návrh nového zákona o odpadech, který navrhuje zvýšení poplatků za skládkování pro obce, 

které nesplní minimální požadavky recyklace.   

Dále se také legislativně zakotví povinnost obcí mít systém shromažďování, odděleného sběru 

a nakládání s BRKO (minimálně pro BRKO rostlinného původu). Výstavba zařízení pro 

aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a přípravu k energetickému využití 

bude podporována na regionální úrovni (POH ČR) [12]. Toto reflektuje novela zákona 

o odpadech 229/2014 Sb. 

2.4.3 Program předcházení vzniku odpadů 

Program předcházení vzniku odpadů zahrnuje aktivity v různých odvětvích hospodářství ČR 

(např. sektor nakládání s odpady, těžební a výrobní průmyslu, design, služby, vzdělávání 

a osvěta, veřejná i soukromá spotřeba). Hlavním cílem tohoto programu je koordinovaným 

a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému 

snižování produkce odpadů. Zvyšování využívání „druhotných surovin“ je také dílčím cílem 

tohoto programu, také i v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty (Surovinová politika 

ČR a Politika druhotných surovin ČR).  

Opatření k zajištění splnění cílů programu předcházení vzniku odpadu jsou členěny do čtyř 

bloků: 

1. Informační podpora, vzdělávání a osvěta 

2. Regulace a plánování 

3. Metodická podpora a dobrovolné nástroje 

4. Výzkum experimentální vývoj a inovace 

2.4.4 Nástroje na prosazování a kontrolu plnění POH ČR 

POH ČR [12] stanovuje, nejen strategické cíle v oblasti OH ČR na následující desetileté 

období, ale také jednotlivé nástroje pro plnění těchto cílů a pro usměrňování OH, přičemž 

stanovené nástroje jsou navrženy tak, aby respektovaly zásady volného pohybu zboží na 

jednotném trhu EU. Nástroje lze rozdělit do čtyř kategorií – normativní, ekonomické, 

administrativní a dobrovolné. Jednotlivé nástroje spadající do těchto čtyř kategorií jsou 

uvedeny v následujícím textu.  

 Normativní nástroje 

o Právní řád ČR (zejména soubor právních předpisů upravující oblast životního 

prostředí a OH a příslušné technické normy); 

o Směrnice EU pro oblast nakládání s odpady transponované do právních 

předpisů ČR v souladu s nabytím jejich účinnosti, přímo aplikovatelná 

Nařízení EU; 

o Strategické dokumenty ostatních ministerstev; 
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o Rozvahy a strategie v oblasti investic, modely financování;  

o POH krajů a POH obcí nebo svazku obcí;  

o Uplatňování kontrolních pravomocí veřejné správy.  

 Ekonomické nástroje 

o Poplatky za uložení odpadů na skládku;  

o Finanční rezerva pro rekultivace, sanace a následnou péči po ukončení provozu 

skládek podle zákona o odpadech;  

o Rozšířená ekonomická odpovědnost výrobce;  

o Finanční záruka a pojištění první fáze provozu skládky podle zákona 

o odpadech;  

o Zálohy na vratné obaly podle zákona o obalech;  

o Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 

autovraků;  

o Pokuty podle zákona o odpadech a zákona o obalech, zákona o obcích, 

přestupkového zákona;  

o Platby za provoz systému nakládání s KO;  

o Podpory ze SFŽP (Státní fond životního prostředí) ČR (oblast odpadového 

hospodářství);  

o Podpory ze státního rozpočtu (především na sběr a svoz odpadů);  

o Výdaje z územních rozpočtů (především na sběr a svoz KO);  

o Podpory z programů a fondů EU;  

o Daňové úlevy (na vybrané činnosti a komodity);  

o Další podpory a dotace realizované ostatními resorty.  

 Administrativní nástroje 

o Zabezpečení jednotného výkonu státní správy v oblasti práva životního 

prostředí (nakládání s odpady);  

o Zvyšování odbornosti pracovníků veřejné správy na úseku OH 

a v souvisejících oblastech;  

o Posílení pravomoci ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) a dalších 

kontrolních orgánů státní správy;  

o Podporování žádoucích aktivit, vedoucích k prevenci vzniku odpadů, 

omezování jejich množství a nebezpečných vlastností;  

o Upřednostňování výrobků z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrných 

výrobků při zadávání zakázek na úrovni všech orgánů veřejné správy;  

o Odborné zázemí pro podporu výkonu státní a veřejné správy;  

o Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;  

o Rada pro OH jako poradní orgán MŽP;  

o Informační nástroje; 

o Program informační podpory výkonu veřejné správy v OH, Rozšířená 

Informační strategie resortu MŽP pro roky 2008 – 2014;  

o Informační služby z oblasti životního prostředí, databáze, periodika a další 

zdroje informací;  

o Komunikační strategie pro oblast OH;  
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o Systém veřejných projednání v rámci procesu EIA (hodnocení vlivu na životní 

prostředí) / SEA (proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí); 

o Informační systémy všech ministerstev a dalších orgánů státní správy určených 

pro informování veřejnosti.  

 Dobrovolné nástroje 

o Dobrovolné dohody v oblasti OH a v dalších souvisejících oblastech za účelem 

dosažení plnění povinností;  

o Dobrovolné nástroje za účelem zvyšování kvality výkonu činnosti subjektů 

OH;  

o Dobrovolné dohody s provozovateli zařízení k nakládání s odpady, za účelem 

vydání integrovaného povolení i pro zařízení, na něž se příloha č. 1 zákona 

o integrované prevenci nevztahuje;  

o Další formy dobrovolných aktivit podnikatelské sféry, zejména oborové 

programy.  
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3 Datová základna v OH ČR a základní vlastnosti odpadu 

Tato kapitola poskytuje potřebné informace ohledně dat využitých v této práci. Je zde kladen 

důraz na popis problematiky dostupné datové základny a metodologií. 

3.1 Členění ČR 

V této práci bude využita hierarchická struktura územní ČR. Z tohoto důvodu bude 

prezentováno správní uspořádání ČR.  

Kraje jsou označovány jako Vyšší územní samosprávné celky. Základními samosprávními 

celky jsou pak obce. Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti zákon 

č. 128/2000 Sb. rozlišuje 3 typy obcí: 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) 

 obec s pověřeným obecním úřadem (POU) 

 obec se základním rozsahem přenesené působnosti (obec) 

Dle zákona  č. 131/2000 Sb. je pak upraveno postavení hlavního města Prahy, kde se 

stanovuje Praha současně hlavním městem ČR, krajem i obcí.  

Od 1. 1. 2001 se používá v ČR systém CZ-NUTS (La Nomenclature des Unites Territoriales 

Statistique), tedy systém klasifikace územních statistických jednotek používaný v zemích EU. 

Systém CZ-NUTS popisuje územní struktury pouze do úrovně krajů. Územní jednotky 

regionálního charakteru jsou zahrnuty v systému LAU (Local Administrative Units). Oba 

systémy, CZ-NUTS a LAU, jsou vzájemně propojeny vazbami a byly zavedeny především 

z důvodu shromažďování, zpracování a harmonizace regionálních statistik EU, sociálně-

ekonomických analýz regionů a kvůli vymezení regionální politiky EU. Správní uspořádání 

ČR, včetně statistických systémů CZ-NUTS a LAU zobrazuje tab. 4. 

Tab. 4: Klasifikační systém NUTS a LAU 

NUTS / LAU Územní jednotka Počet jednotek (*) 

NUTS 0 stát (ČR) 1 

NUTS 1 území (ČR) 1 

NUTS 2 oblast 8 

NUTS 3 kraj 14 

LAU 1 okres 77 

- obec III. stupně (ORP) 206 (**) 

- obec II. stupně (POU) 393 

LAU 2 obec I. stupně (obec) 6 253 

 (*) Údaje platné k 1. 1. 2017, zdroj ČSÚ 

(**) 205 ORP + hlavní město Praha 

Pro tuto práci budou uvažovány územní celky ČR (NUTS 0), kraje (NUTS 3) a ORP. V tab. 4 

jsou zvýrazněny šedě. Okresy tedy nebudou uvažovány, a to ze dvou důvodů. Jednak 

vykazování dat v OH se neprování na této úrovni územního uspořádání a také dochází 
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k případům, kdy jedno ORP spadá do dvou, či dokonce tří okresů. Okresy tedy nesplňují 

hierarchickou strukturu územního uspořádání, která je důležitým aspektem využitým 

v navrženém výpočtovém nástroji (viz kap. 6). Obr. 2 a obr. 3 představují mapu krajů a ORP. 

 

Obr. 2: Klasifikace jednotek NUTS - mapa regionů NUTS 2 (oblasti) a NUTS 3 (kraje), 

(převzato z webových stránek Národního ústavu odborného vzdělávání [14]) 

 
Obr. 3: Mapa správního uspořádání České republiky (k 1.1.2013) - ORP 

3.2 Datová základna a nekonzistence dat 

V této kapitole se zaměříme na dostupné databáze. Informační systém odpadového 

hospodářství (ISOH) je ucelený a celostátní databázový informační systém obsahující data 

https://isoh.mzp.cz/
https://isoh.mzp.cz/


22 

 

ohlašovaná na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 

v platném znění [15]. Tento systém vznikl v roce 2001 a nejprve byl systém spravován 

Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - 

Centrum pro hospodaření s odpady (VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO). Tento ústav byl rovněž 

vlastníkem údajů o produkci a nakládání s odpady z let 1994 – 2001 (Informační systém 

o odpadech (ISO)). Správa ISOH pak v roce 2007 přešla na společnost CENIA (Česká 

informační agentura životního prostředí). V současné době jsou v informačním systému 

zpracovávána téměř všechna ohlašovaná data na základě výše zmíněných zákonů a jejich 

prováděcích právních předpisů. Veřejně přístupná část systému je Veřejný informační systém 

odpadového hospodářství (VISOH) [16]. Zde jsou k dispozici agregovaná data o produkci 

a nakládání s odpady (nejsou zde k dispozici údaje za jednotlivé původce) od roku 2002 

do současnosti. 

Ohlašování a zpracování dat o produkci a nakládání s odpady probíhá v několika krocích. Dle 

§ 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění, mají ohlašovatelé povinnost zaslat informace o produkci a nakládání s odpady 

příslušnému ORP či správnímu obvodu hl. m. Prahy (SOP) v předepsaném datovém 

standardu prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Evidence se provádí za každý druh odpadu a každý způsob nakládání zvlášť (katalogová čísla 

blíže popsána v kap. 2.2). ORP, resp. SOP, pak provede kontrolu doručených hlášení 

a elektronicky zašle soubor dat za celé ORP, resp. SOP, do datového skladu ISOH. Doručená 

hlášení z ORP, resp. SOP, jsou postupně importována do ISOH, přičemž probíhá 

celorepubliková kontrola. Pro zajištění jednotného vyhodnocování indikátorů POH pomocí 

finálních dat, slouží dokument Zpracování matematického vyjádření výpočtu „soustavy 

indikátorů OH“ [17] (viz dále). 

Ohlašovací povinnost produkce odpadu se vztahuje na původce odpadu, kteří vyprodukují 

více než 100 kg NO nebo více než 100 tun ostatních odpadů za daný kalendářní rok [18]. Jak 

je detailněji popsáno v [19], producenty odpadu je možno rozdělit do tří skupin, a to obce, 

podlimitní podnikatelské subjekty a nadlimitní podnikatelské subjekty. První skupina 

zahrnuje odpad produkovaný občany a veřejnými institucemi. Na podlimitní podnikatelské 

subjekty se nevztahuje ohlašovací povinnost, přičemž tuto ohlašovací povinnost buď přebírá 

obec, nebo subjekt předává odpad přímo svozové společnosti (avšak z hlediska hlášení není 

známa informace o produkci tohoto odpadu a v evidenci se projeví až v místě svozové firmy 

nebo obce). Nadlimitní podnikatelské subjekty jsou buď zapojeny do systému obce (současně 

s konkrétním subjektem vykazuje také obec a existuje také informace o předání tohoto 

množství odpadu svozové společnosti), nebo subjekt předává odpad přímo svozové 

společnosti. V obou případech probíhá pro hlášení nadlimitních podnikatelských subjektů 

křížová kontrola (porovnání množství příslušného odpadu vykazovaného oběma ohlašovateli 

– subjektem a obcí nebo svozovou firmou).  

Z výše popsaného vyplývá, že neupravená databáze (archivní databáze) obsahuje několik 

nekonzistencí. Jednak neobsahuje informace o produkci podlimitních subjektů a jednak 

zahrnuje množství odpadu evidované nadlimitními subjekty zapojenými do systému obce (čili 

http://www.ceho.cz/
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/technicke_pozadavky/datove_standardy_aktualne.html
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/technicke_pozadavky/datove_standardy_aktualne.html
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html
http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
http://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika
http://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika
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produkce takovýchto firem je započítána dvakrát - z hlášení obce i z evidence subjektu). Tyto 

nedostatky jsou opraveny pomocí úpravy databáze podle platné metodiky „Matematické 

vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH“ [17], přičemž tato upravená data (tzv. pracovní 

databáze, PDISOH) jsou využita k sestavení databáze VISOH. Výše popsané je shrnuto v tab. 

5.   

Tab. 5: Rozdíl mezi archivní a pracovní databází (zdroj: Ústav procesního inženýrství VUT 

Brno a CENIA) 

Producent Systém Archivní databáze Pracovní databáze 

Obec  
vykazuje obec pod kódem 

A00, BN30 
beze změny 

Podnikatelský 

subjekt 

podlimitní 

zapojený do 

systému obce 

vykazuje pouze obec pod 

kódem A00 
beze změny 

předává 

odpadové 

společnosti 

vykazuje pouze odpadová 

společnost pod kódem B00 

v místě sídla svozové firmy 

připočteno k A00, není 

zahrnuto pod AN3, je 

zahrnuto pod B00 v místě 

sídla svozové firmy 

Podnikatelský 

subjekt 

nadlimitní 

zapojený do 

systému obce 

vykazuje subjekt pod kódem 

A00 a AN3 a současně 

vykazuje obec pod kódem 

A00, provádí se křížová 

kontrola 

započítáno pouze jednou, 

a to v produkci obce A00, 

zůstává pod kódem AN3 

předává 

odpadové 

společnosti 

vykazuje subjekt pod kódem 

A00 a současně vykazuje 

odpadová společnost pod 

kódem B00, provádí se 

křížová kontrola 

evidováno pod kódem A00 

a současně pod kódem 

AN3, je zahrnuto pod B00 

v místě sídla svozové 

společnosti 

VISOH obsahuje údaje od roku 2002 do současnosti. Problém tkví ovšem ve výše popsaném 

zpracování. Agregované databáze totiž obsahují dopočtená data (např. produkci odpadů od 

neohlašujících subjektů) podle metodiky pro zpracování matematického vyjádření výpočtu 

Soustavy indikátorů OH [17] až od roku 2009. Reálně lze tedy použít data až od roku 2009, 

aby byla zajištěna konzistentnost dat. Uvažujeme-li tedy rok 2015 jako poslední dostupný rok 

v databázi, vývoj produkce odpadů lze sledovat pouze na sedmi bodech. Použití běžných 

statistických metod pro predikci vývoje je tedy značně limitované. 

Data jsou ve VISOH dostupná na třech úrovních územního uspořádání, a to pro ČR, kraje 

a ORP. V následujícím textu bude použito následující označení úrovní (angl. Levels) 

jednotlivých územních jednotek, v závorce je pak uveden počet územních jednotek (uzlů) na 

dané úrovni. 

 L0: ČR (1 uzel) 

 L1: kraj (14 uzlů) 

 L2: ORP (206 uzlů) 

Aplikace modelu, prezentovaného v této práci, je proto zaměřena na výpočty v rámci těchto 

územních celků. 
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3.3 Tepelné charakteristiky odpadu 

Hodnota LHV (Lower Heating Value neboli výhřevnost) je často používána pro kvantifikaci 

energetických vlastností odpadu. Text níže podává přehled základních pojmů z oblasti 

tepelných charakteristik odpadu, což bude později využito v případové studii (kap. 7.2). 

Energeticky nejvýznamnějším parametrem každého paliva je množství energie (tepla), které 

se získá dokonalým spálením jeho hmotnostní, nebo objemové jednotky. Spalováním 

uvolněné teplo je obsaženo ve spalinách jako fyzické teplo spalin. Spaliny obsahují výparné 

teplo, spotřebované k odpaření vody. Toto teplo je možné kondenzací uvolnit a zvýšit tak 

energetický zisk. [20] 

Spalné teplo (heat of combustion) je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením 

jednotkového množství paliva (obvykle 1 kg), přičemž se předpokládá, že voda, která se 

uvolnění spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat 

o její skupenské teplo.  

Vlastnost paliva, udávající kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 

1 kg), se nazývá výhřevnost (heating value) a značí se H. Jednotkou SI této veličiny je pak 

J/kg, v praxi se spíše používá jednotka GJ/t. U Výhřevnosti se předpokládá, že měrné 

skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách, není využitelné a uniká v plynném stavu se 

spalinami. Čili oproti spalnému teplu, definovanému výše, není v hodnotě výhřevnosti 

zahrnuto měrné skupenské teplo páry obsažené ve spalinách, a tedy je hodnota spalného tepla 

vždy větší nebo alespoň rovna hodnotě výhřevnosti. 

Spalné teplo pro paliva může být vyjádřeno jako GHV (Gross Heating Value), HHV (Higher 

Heating Value) nebo LHV. 

GHV (HHV) 

GHV (HHV) zahrnuje vodu ve spalinách ve formě páry, a zahrnuje kapalnou vodu v palivu 

před spálením. Jinými slovy GHV (HHV) se získá, když se všechny produkty spalování se 

ochladí na teplotu, kterou měli před spalováním a vodní pára, vznikající při spalování, se 

kondenzuje. Tato hodnota je důležitá pro paliva, jako je dřevo nebo uhlí, které před spálením 

obvykle obsahují určité množství vody. 

LHV 

LHV se získá odečtením výparného tepla vodní páry, vytvořeného při spalování, z GHV nebo 

HHV. Energie potřebná k odpaření vody, proto není uvolněna ve formě tepla. Jinými slovy, 

hodnota HHV předpokládá, že veškerá voda bude na konci spalování v plynném stavu (oproti 

HHV).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupensk%C3%A9_teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Brn%C3%A9_skupensk%C3%A9_teplo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Brn%C3%A9_skupensk%C3%A9_teplo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spaln%C3%A9_teplo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Brn%C3%A9_skupensk%C3%A9_teplo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ra
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4 Prognózování v oblasti OH 

Tato kapitola představuje rešeršní část práce s ohledem na problematiku prognózování jak 

množství produkovaného odpadu, tak i jeho složení. Kapitoly nám poskytnou lepší vhled do 

této tématiky, přičemž obsažené informace budou využity pro vysvětlení metodologie, 

použité v navrženém nástroji (viz kap. 6) a také v případových studiích (viz kap. 7). 

4.1 Problematika prognózovaní produkce odpadu 

Z matematického hlediska, existuje několik přístupů, jakým způsobem odhadovat vývoj 

parametrů na základě pozorovaných dat, které mohou být označeny termínem základní 

analýza časových řad. Často je používána technika regresní analýzy založena na extrapolaci, 

kde jediným určujícím parametrem je čas. V následujících odstavcích budou uvedeny 

reference zabývající se extrapolací v širším kontextu. Budeme mít tedy lepší přehled 

o současných technikách používaných pro případ krátkých časových řad, které jsou 

problémem v datové základně OH v ČR (viz kap. 3.2).  

Např. v [21] je popsána dynamika populace 17 druhů saproxylických brouků v určité lokalitě 

pomocí klasického ARIMA (autoregressive integrated moving average) modelu. Toto je často 

používaná technika pro data fitting či prognózování, která zobecňuje ARMA (autoregressive 

moving average) model, viz [22]. Technika algebraické predikce časových řad se smíšeným 

vyhlazováním, aplikována na krátké časové řady, byla představena v [23], kde byly použity 

evoluční algoritmy pro identifikaci téměř optimálního algebraického základu z dostupných 

údajů. 

Je obvyklé, že oblast OH trpí nedostatkem delších časových řad, přičemž většinou se 

považuje za základní časový interval jeden rok. To má pak negativní dopad na kvalitu 

predikce, a to zejména při použití tradičních metod. V případě použití metody regrese na 

několika málo bodech (např. 7, což je relevantní pro tuto práci, viz kap. 3.2), budou predikce 

relativně spolehlivé v krátkém časovém horizontu (např. jeden rok). Pokud však za daných 

podmínek tuto metodu použijeme pro predikci v delším časovém horizontu (např. 5 let 

a více), bude konfidenční interval výsledné predikce velmi široký, a tudíž spolehlivost 

predikce bude relativně malá. V případě použití např. ARMA modelů, je zapotřebí nalezení 

korelace v časové řadě. Čím je časová řada kratší, tím je nalezení této korelace méně 

pravděpodobné (např. pro případ sedmi bodů v časové řadě, je nalezení této korelace velice 

nepravděpodobné). Toto platí pro predikce obecně.   

V oblasti OH se většinou predikuje množství KO a jeho složek. Studie [24] analyzovala, 

srovnávala a vybrala nejlepší predikční model pro množství KO generovaného ve městě 

Arusha (Tanzanie) na základě časových řad a pomocí ARMA, ARIMA a exponenciálních 

vyrovnávacích modelů. Pro prognózování bylo k dispozici jen několik desítek vzorků (byla 

analyzována měsíční produkce mezi lety 2008 až 2013). V práci [25] byl představen 

prognostický nástroj pro malé datové soubory, za použití regresní analýzy a analýzy časových 

řad, pro prognózu produkce odpadu ve městě Iasi (Rumunsko) do roku 2023, přičemž byly 

použity údaje z let 2001-2013. Tato studie se také zaměřila na predikci množství jednotlivých 

frakcí odpadu (papír, plast, kov, sklo, biologicky rozložitelný odpad a zbytkový odpad). 
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Odlišná metodologie byla použita ve studii [26], která předložila analýzu možností pro 

stanovení predikčního intervalu pro produkci KO. Predikce byla předpokládána 

v dlouhodobém horizontu a byly použity optimalizované vícerozměrné grey modely, přičemž 

bylo k dispozici pouze 13 vzorků. Další přístup k prognózování na základě souboru 

omezených vzorků byl představen v [27], kde grey fuzzy dynamické modelování (kombinace 

dvou prognostických technik - grey dynamický model a fuzzy goal regresní model) bylo 

použito pro predikci produkce KO v rychle rostoucí městské oblasti - Peking (Čína). 

Řada článků se zabývala prognózami produkce odpadu v krátkých časových krocích (např. 

[28] v časových krocích po jednom týdnu). Kratší časový interval je nutný např. pro 

optimalizaci systému sběru odpadu. Rozsáhlé zpracování dat za účelem předpovídání 

produkce odpadů ve Finsku je popsán v [29]. Je zřejmé, že socioekonomické faktory mohou 

výrazně ovlivnit množství vzniklého odpadu. Např. vliv cestovního ruchu na produkci odpadu 

je diskutován v [30]. 

4.2 Problematika prognózovaní složení odpadu 

Důležitou součástí problematiky je nejen množství odpadu, ale i jeho složení a silné interakce 

mezi různými druhy odpadů. KO může být dobrým příkladem. Za předpokladu konstantní 

produkce KO, čím více je odpadu tříděno a odděleně shromažďováno, tím méně zůstává 

SKO. Navíc, na vývoj množství jednotlivých složek odpadu působí ovlivňující faktory (např. 

počet obyvatel, HDP, legislativa). Proto je nutné při predikci vývoje jednotlivých toků a sub-

toků odpadu brát v potaz též vliv vnějšího prostředí (politicko-právní, ekonomické, sociálně-

kulturní a technologické prostředí). Tato kapitola popisuje několik možných přístupů 

a metodologií k této problematice na základě studia dostupné literatury. 

Realizace programů podpory separace odpadů v obcích a chování občanů ohledně separace by 

tedy měly být vzaty v úvahu při prognózách. Poiesz [31] představil tzv. Triade model 

popisující, že chování občana je ovlivněno třemi faktory. Zegwaard [32] pak použil tuto teorii 

pro aplikaci modelování separace odpadu. Dle této aplikace by tři následující faktory měly být 

co nejvyšší, aby se obecně zabránilo minimalizaci třídění odpadu: 

 Motivace - jsou občané motivováni k separaci odpadu? 

 Kapacita - jsou občané fyzicky a mentálně způsobilí ke třídění odpadu? 

 Příležitost - jsou dostupné příležitosti, které umožňují občanům třídit odpad? 

Studie [33] predikovala složení KO pomocí jednoduchého modelu vytvořeného na základě 

analogie. Tato studie použila kvantitativní data odděleného sběru odpadu a údaje o množství 

a složení SKO, která však byla nízké kvantity i kvality. Predikce také trpěla absencí dobré 

znalosti vztahů mezi daty. Úroveň prosperity metropole byla identifikována jako ovlivňující 

faktor pro papír a lepenku, organický odpad, plasty a kovy. Predikovaná hodnota pro zbylé 

složky byla uvažována konstantní.  

Podle [33] mohou být dosavadní studie, týkající se produkce odpadu domácností (čili odpad 

z firem a veřejného sektoru není zahrnut), rozřazeny do čtyř kategorií popsaných níže. 
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1. Výroba a obchod 

 Tyto studie vycházejí z metodologie životního cyklu (tzv. LCA). Sledují 

životní cyklus určité suroviny (například papír, plasty, dřevo) od použití ve 

výrobě, přes spotřebu až po zpracování jako odpad.  

 Používají se např. tabulky dodávek a užití, průmyslové databáze, peněžní data 

nebo vyvažováni dat mezi po sobě jdoucími fázemi LCA. 

 Příklady studií: 

o Autoři studie [34] vyvinuli metodu Streams pro analýzu toku materiálu 

ve společnosti nebo na určitém území. Tato metoda pak byla také 

použita pro analýzu toku plastů [35] a dřeva [36]. 

o Autoři studie [37] vyvinuli simulační model toku materiálu, který byl 

použit pro predikci množství plastu obsaženého v KO v Německu. 

2. Spotřeba domácností 

 Studie spadající do této kategorie předpokládají vztah mezi spotřebou 

předmětů s obsahem sledovaných materiálů a produkcí KO a analyzují tento 

vztah na základě dat (časových řad) na národní úrovni. 

 Používá se většinou regresní analýza. 

 Příklady studií:  

o Studie [38] použila dvou-rovnicový model s konstantními a časově 

proměnnými koeficienty pro predikci množství KO, skla a papíru ve 

čtrnácti zemích EU. 

o Studie [39] poukázala na silnou vazbu mezi spotřebou sledovaných 

složek odpadu v domácnostech a produkcí KO. 

3. Socio-ekonomické faktory 

 Tyto studie jsou zaměřeny na analýzu závislosti KO (množství a složení) 

a socio-ekonomických dat (relevantními faktory jsou např. příjem, druh bytové 

jednotky, velikost domácnosti, turistický ruch nebo druh vytápění). 

 Používají se popisné statistiky, klasifikační metody na bázi vybraných faktorů 

a analýza jednoduché či vícenásobné korelace faktorů regresí analýzy. 

 Příklady studií:  

o Studie [40] poukázala na významnost typu bydlení jako ovlivňujícího 

faktoru. 

o Studie [41] poukázala na významnost příjmu domácnosti, druhu 

vytápění v domácnosti a turismu jako ovlivňujících faktorů. 

o Studie [42] poukázala na významnost příjmu domácnosti a velikosti 

domácnosti jako ovlivňujících faktorů. 

o Studie [43] poukázala na významnost příjmu domácnosti jako 

ovlivňujícího faktoru. 

4. Měkké faktory 

 Studie zahrnuty do této oblasti se zaměřují na takzvané měkké faktory, jako 

jsou např. opatření pro ochranu životního prostředí, opatření OH a s tím 

spojená legislativa. 
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 Používají se prognosticky orientované ex ante („před událostí“) metody nebo 

analytické ex post („po události“) metody. 

 Příklady studií:  

o Studie [44] použila Delphi metodu spolu s dynamickými systémy pro 

predikci množství KO v Berlíně. Tato metoda vyžaduje velký počet 

účastníků pro expertní odhad (50 až 100). 

o Studie [45] analyzovala důsledky recyklace pomocí multi-sektoriálního 

ekonomického modelu.  

o Studie [46] analyzovala důsledky recyklace pomocí statistických metod 

pro analýzu časových řad. 

V několika studiích byl vztah mezi množstvím odpadu a ovlivňujícími parametry popsán 

pomocí určité funkce.  

Studie [44] představila jednoduchý model závislosti množství vyprodukovaného odpadu na 

počtu obyvatel danou následující rovnicí: 

            (1)  

 

kde W je množství vyprodukovaného odpadu, R je počet obyvatel v daném roce t a x je 

konstanta. 

Autoři studie [47] předpokládali, že budoucí růst množství vyprodukovaného odpadu je 

možno rozložit do dvou složek: 

 základní tempo růstu (bez efektu opatření pro předcházení vzniku odpadu),  

 redukce tohoto základního tempa růstu v důsledku aplikace opatření pro předcházení 

vzniku odpadu. 

Jejich predikční model uvažoval jako ovlivňující faktory soukromou spotřebu potravin 

a luxusního zboží a spotřebu zboží dlouhodobé spotřeby. Z důvodu nedostatku dat pro zboží 

dlouhodobé spotřeby byl tento faktor vynechán a predikční model popsán vztahem lineární 

závislosti množství vyprodukovaného odpadu na celkové soukromé spotřebě: 

             (2)  

kde Qmω je množství vyprodukovaného odpadu a Cp je celková soukromá spotřeba. 

Autoři studie [47] také učinili závěr, že je nemožné predikovat vliv opatření pro předcházení 

vzniku odpadu s jakoukoli danou přesností, kvůli různým druhům nejistot v této predikci. 

Jako řešení uvedli předpoklad dvou scénářů možného vlivu na tempo růstu množství 

vyprodukovaného odpadu v důsledku aplikace opatření pro předcházení vzniku odpadu: 

 Scénář vysokého snižování (5 % do roku 1997 a 10 % do roku 2000) 

 Scénář nízkého snižování (2,5 % do roku 1997 a 5 % do roku 2000) 
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Autoři práce [38], na základě výše popsané studie, vytvořili predikční model popisující vztah 

množství vzniklých odpadů dané kategorie a některé konkrétní hospodářské činnosti: 

       
                    

           
    (3)  

kde Wi
t
 je množství vzniklých odpadů dané kategorie i za časový úsek t, Yi

t
 je výsledek 

konkrétní hospodářské činnosti (vyjádřen v penězích) generující odpad dané kategorie i za 

časový úsek t, T
t
 je čas a a0, a1 a a2 jsou koeficienty: 

 a0 : konstanta, 

 a1 : proporcionální koeficient vyjadřující závislost množství vzniklých odpadů dané 

kategorie na některé konkrétní hospodářské činnosti, 

 a2 : trend téměř shodný s roční procentuální změnou odpadu.  

Kvůli multikolinearitě dat použitých v této studii nebylo možné odhadnout oba koeficienty a1 

a a2. Proto byly použity dvě modifikace v závislosti na dostupnosti dat - model odhadované 

rovnice a model s konstantními koeficienty. Pro model odhadované rovnice byl uvažován 

koeficient a1 roven jedné, čili závislost množství vzniklých odpadů dané kategorie na některé 

konkrétní hospodářské činnosti sleduje exponenciální trend. Daný model je pak vyjádřen 

následující rovnicí: 

       
               

           
     (4)  

čili 

 
    

  
 

  
             

    (5)  

Pokud korelace mezi historickými daty predikovanými modelem a skutečnými historickými 

daty nebyla dobrá, rozhodli se autoři studie použít model s konstantními koeficienty. Pro 

model s konstantními koeficienty byl uvažován koeficient a1 roven jedné a koeficient a2 roven 

nule. Daný model je pak vyjádřen následující rovnicí: 

       
               

      (6)  

čili 

 
 
  

 

  
         (7)  

Tato studie také poukázala na skutečnost, že používat HDP jako ovlivňující faktor má svá 

úskalí. Především je zřejmé, že fluktuace v HDP nebudou mít nezbytně efekt na spotřebu 

domácností, a tedy na množství vzniklého odpadu (např. pokles HDP může mít neutrální vliv 

na produkci odpadu ale negativní vliv na odloženou spotřebu domácností – úspory). Autoři 
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doporučují zaměřovat se na jednotlivé složky spotřeby domácností, jako jsou potraviny 

a nápoje, oblečení, nábytek a vybavení domácností, a považovat je za ovlivňující faktory. 

Studie [48] prezentovala koncept odhadu množství a složení SKO na základě prognózování 

produkce dílčích složek SKO zvlášť a nikoliv SKO jako celku. "Zpětným složením" takto 

prognózovaných složek můžeme dojít k budoucímu složení SKO. Tento metodický přístup 

vychází z poznatku, že na každou ze složek SKO působí jiné ovlivňující faktory. Tato studie 

použila pro predikci produkce dílčích složek SKO regresní model 

 

                  

 

   

   (8)  

kde EYi je reprezentativní charakteristika (produkce dílčích složek odpadu), xij je faktor, β0 

a βj jsou parametry regrese a k je počet nezávislých proměnných. Pro případ k > 1 a za 

předpokladu lineární závislost mezi proměnnými se jedná o vícenásobnou lineární regresi. Pro 

studii [48] byly zvoleny jako významné složky domovních odpadů následující, přičemž tyto 

složky celkem představují téměř 85 % hmotnosti domovních odpadů: papír a lepenka, plasty, 

sklo, železné kovy, bioodpad, textil, frakce pod 20mm (v případě domovních odpadů 

z lokálně vytápěné zástavby). 
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5 Matematický aparát 

V této kapitole bude představen přehled matematických metod použitých v této práci. 

Základním matematickým aparátem, využívaným v této práci, jsou optimalizační metody, 

především pak lineární a kvadratické programování. Lineární programování je optimalizační 

metoda pro případ lineární účelové funkce s lineárními omezeními. Množina přípustných 

řešení je konvexní mnohostěn. Tato množina je definována jako průsečík konečně mnoha 

poloprostorů, z nichž každý je určen lineární nerovností (omezením). Účelová funkce je 

reálná lineární funkce definovaná na tomto mnohostěnu. Algoritmus lineárního programování 

pak nalezne bod mnohostěnu, kde tato funkce nabývá minima, pokud takový bod existuje. 

Více o lineárním programování např. v [49], [50], [51]. Kvadratické programování je 

speciálním typem nelineárního programování pro případ kvadratické účelové funkce 

s lineárními omezeními. Více o kvadratickém programování lze nalézt např. v [52], [53]. 

Optimalizační metody mají možnosti širokého použití pro řešení problémů OH. Metoda 

lineárního programování byla použita např. pro řešení problému optimalizace integrovaných 

scénářů pro nakládání s odpady [54]. Dalším příkladem jsou modely pro optimalizaci 

a vyhodnocení výkonnosti dodavatelských řetězců pro biomasu [55]. Studie [56] se zabývala 

optimalizací reverzních logistických aktivit s vozidly s ukončenou životností v Turecku. Jako 

další příklady použití je možno jmenovat plánování recyklaci vozidel s ukončenou životností 

v EU [57], návrh sítě zpracovatelského řetězce a provozu v oblasti bio-paliv [58], či 

matematické modelování pro hospodaření s SKO v Hongkongu [59]. Kvadratické 

programování má rovněž mnoho možností praktických aplikací v oblasti OH, např. [60] 

a [61]. 

Regresní analýza je významnou metodou statistického modelování, využitou v této práci. Je 

to statistický proces pro odhad vztahů mezi jednotlivými proměnnými. Zahrnuje mnoho 

technik pro modelování a analyzování proměnných, kdy je kladen důraz na vztah mezi 

závislou proměnnou a jednou nebo více nezávislými proměnnými. Cílem je odhad tzv. 

regresní funkce, čili funkce nezávislé proměnné. Regresní analýza je široce používána pro 

predikce. Bylo vyvinuto mnoho technik pro regresní analýzu. Dobře známé metody, jako 

např. lineární regrese, či běžná metoda nejmenších čtverců, patří mezi parametrické metody 

regresní analýzy (regresní funkce je definována pro konečný počet neznámých parametrů, 

které jsou odhadnuty z dat). Více o metodách regresní analýzy např. v [62], [63], [64]. 

Metody regresní analýzy jsou hojně využívány pro prognózy v oblasti OH (např. [65], [66]). 

Shluková analýza je v této práci využita na dílčí zpracování dat vstupujících do navrženého 

výpočtového nástroje. Úkolem shlukové analýzy (neboli klastrování) je seskupení množiny 

objektů tak, že objekty ve stejné skupině (tzv. shluku) jsou si, v určitém slova smyslu, 

podobnější, než v jiných skupinách. Shluková analýza je hojně používaná metoda ve 

statistické analýze dat, která se používá v mnoha oblastech, např. v analýze obrazu, 

vyhledávání informací či bio-informatice. Shluková analýza sama o sobě tedy není jeden 

konkrétní algoritmus, ale obecná úloha. Řešení této úlohy může být dosaženo různými 

algoritmy, které se významně liší v definici shluku a metodě, jak efektivně tyto shluky najít. 

Shluková analýza tedy může být formulována jako vícerozměrný optimalizační problém. Více 

o metodách shlukové analýzy např. v [67], [68], [69]. Existuje více než 100 publikovaných 
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algoritmů shlukové analýzy. V této práci bude využita metoda k-průměrů [70], která je 

nejběžnější nehierarchickou metodou. Princip vytvoření shluků je založen na minimalizaci 

celkové sumy čtverců vzdáleností uvnitř skupiny. Cílem je vytvoření   shluků, které jsou od sebe 

co nejvíce odděleny, přičemž počet shluků je předem určen.  
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6 Nástroj Justine 

Tato kapitola je stěžejní částí práce. Je zde představen koncept řešení problematiky predikcí 

na základě krátkých časových řad (viz kap. 3.2 a kap. 4.1), za současné existence bilančních 

podmínek v rámci řešeného problému. Tyto predikce jsou důležité např. při odhadu 

potenciálu odpadů vhodných pro energetické využití, kdy je potřeba analyzovat budoucí stav 

produkce a nakládání s vybranými katalogovými čísly odpadu. Při plánování nových projektů 

je potřeba brát do úvahy časovou náročnost jak schvalovacích procesů, tak vlastní výstavby 

ZEVO. Od zahájení úvodních studií až po samotnou realizaci uplyne často několik let. Proto 

je nutné disponovat kvalitními odhady budoucího vývoje v oblasti dostupnosti odpadu 

(produkce odpadu a jeho nakládání). 

Cílem práce bylo tedy navrhnout nástroj, umožňující uchopit problematiku prognózování na 

základě krátkých časových řad, s využitím metody vyrovnání dat (angl. data reconciliation), 

které umožní splnění bilančních podmínek pro výsledné prognózy. V této kapitole bude 

představen koncept nástroje, matematický model spolu s výsledky testovacích výpočtů 

a možnostmi aplikace nástroje. 

6.1 Účel vyvinutého nástroje Justine 

Vzhledem k tomu, že časové řady (k dispozici jsou údaje pro každý uzel) zahrnují jen několik 

málo údajů (sedm v této práci), jakýkoliv pokus o pečlivou analýzu těchto časových řad by 

měl za následek silně zkreslený odhad skutečného základního trendu a měl by tedy silně 

omezenou možnost použití (viz kap. 4.1). Navíc by bylo prakticky nemožné uvažovat 

předpoklad identických a nezávislých rozdělení pravděpodobností náhodných chyb nebo 

homoskedastických náhodných chyb, jak je požadováno klasickými modely ARMA [71]. 

Kromě toho, věrohodnost historických dat může způsobit další problémy v aplikacích.  

Popsanou problematiku lze tedy shrnout následovně. Dostupné údaje o produkci odpadu jsou 

variabilní jak v čase, tak i v rámci lokalit. Oblast OH obecně trpí poměrně malým rozsahem 

dostupných dat, co se týče produkce odpadu (v případě ČR sedm údajů pro každý uzel, viz 

kap. 3.2). Dostupné jsou většinou velmi nekomplexní zdroje dat, jako např. veřejné databáze, 

provozní data či lokální odpadové studie (především pro složení odpadu). U těchto zdrojů je 

pak důležité neopominout i jejich nepřesnost.  

Cílem práce bylo tedy navrhnout komplexní, predikční nástroj pro odhad produkce na 

několika úrovních územního uspořádání. Jádro tohoto výpočtového nástroje bylo 

pojmenováno Justine. Obecně vzato, představuje nástroj Justine bilanční systém, který 

zajišťuje soulad hodnot pro jednotková a agregovaná data z pohledu územní a typové 

distribuce v čase (blíže vysvětleno dále). Prvotní myšlenka byla představena ve studii [72], 

která byla zaměřena na odhad produkce a složení SKO. V této části práce je představen 

matematický model nástroje (kap. 6.3) a ukázka funkčnosti na testovacích datech (kap. 6.4). 

Nástroj byl implementován v prostředí GAMS (General Algebraic Model System). Aplikace 

zmíněného konceptu je ukázána na třech případových studiích (kap. 7). 
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6.2 Návrh řešení nástrojem Justine 

V této kapitole je představen návrh řešení výše popsaného problému, s aplikací metody 

vyrovnání dat pro zpřesnění prognóz v OH. 

Aplikace modelu, prezentovaná v této práci, je zaměřena na výpočty v rámci třech úrovní 

územního uspořádání ČR (viz kap. 3.1), a to ČR (stát), kraje a ORP, celkem tedy uvažujeme 

221 uzlů. Samotná implementace nástroje zahrnuje možnost výpočtů i na úrovní obcí, ale 

z důvodu nedostupnosti dat pro obce (v současné době), není tato úroveň zahrnuta do výpočtů 

v prezentovaných případových studiích.  

V kap. 4.1 byly popsány běžně používané metody pro analýzu krátkých časových řad. Díky 

krátkým časovým řadám jsou však prognózy většinou nepřesné, především pak pokud se 

jedná o dlouhodobější prognózy (např. více jak jeden nebo dva roky v našem případě). Navíc 

bylo ukázáno, že některé bilanční podmínky v rámci hierarchické struktury územních celků 

(popsáno výše) nejsou pro dílčí prognózy splněny, a právě toho bude využito v předloženém 

návrhu řešení problému. Cílem nástroje je tedy zpřesnit výsledné odhady produkce pomocí 

vyrovnání dat.  

V této práci byla jako preferovaná metoda pro analýzu a extrapolaci zvolena nelineární 

regrese za použití několika výchozích bodů (blíže popsáno v kap. 7.1.3). Pro každý uzel vyšší 

úrovně se může stát, že predikované hodnoty se mohou lišit pro různé sub-modely a dokonce 

mohou poskytnout protichůdné informace, např. součet produkcí prognózovaných na nižších 

územních celcích se neshoduje s předpokládanou produkcí nadřazeného územního celku. 

Doposud nebylo k dispozici žádné kritérium pro posouzení kvality sub-modelů, s výjimkou 

expertního posouzení znalcem. Z tohoto důvodu jsou hodnoty považovány za počáteční 

odhady. V dalším kroku jsou tyto odhady předmětem dalšího zpracování, což vede ke 

konzistentním a unifikovaným prognózám. Toto je založeno na myšlence, že se nejprve změří 

vzdáleností mezi předpovídanými hodnotami a počátečními prognózami, a potom je 

minimalizována agregace těchto vzdáleností, s ohledem na každou lokaci, všechny územních 

celky, a všechna omezení. Konečné odhady jsou získány jako závislé parametry, počáteční 

odhady jsou opraveny a vyváženy. Tímto způsobem se transformují znalosti odborníků do 

účelové funkce a omezení. 

Myšlenka založená na nesouladu mezi naměřenými hodnotami a bilančními vtahy vyplývající 

z fyzikálních zákonů byla využita např. v článku [73], přičemž zmíněná studie pouze detekuje 

potenciální provozní problémy. Tento nesoulad může být řešen pomocí tzv. vyrovnání dat. 

Vyrovnání dat je technika často používaná bilancování dat a identifikaci velkých chyb. Tato 

metoda v zásadě používá matematické programování, kdy vážené kvadráty chyb 

v kovarianční matici jsou minimalizovány tak, aby byla splněna bilanční omezení.  

Jedna z prvních aplikací byla v oblasti chemického inženýrství, kde byl problém vyrovnání 

dat publikován v [74]. Další rozšíření pak bylo navrženo v [75]. Nicméně, mnoho jiných 

studií se zabývalo aplikací této metody v různých průmyslových odvětvích. Aplikací 

v energetickém systému se zabývala studie [76], která v problému uvažovala síť tepelných 

výměníků. Byly zde srovnávány dvě metody: i) iterační metoda, využívající lokální nelineární 
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programování, a ii) simultánní metody globálního nelineárního programování. Iterační metoda 

byla založena na snížení složitosti problému rozložením do dvou kroků. V [77] byla navržena 

iterativní metoda detekce velkých chyb, následovaná vyrovnáním dat pomocí vážených 

nejmenších čtverců na nelineárním a na zlinearizovaném modelu průmyslového pyrolýzového 

reaktoru. V [78] byla navržena další matematická metoda pro vyhodnocení minimální 

velikosti izolovanosti s požadovanou pravděpodobností pro vyrovnání dat, založeném na 

identifikaci velkých chyb. Studie [79] ukázala, jak informace tkvící v procesním omezení a ve 

statistikách měření, mohou být použity ke zlepšení dat toků a zásob. Dva důležité grafické 

teoretické výsledky byly odvozeny a použity ke zjednodušení vyrovnání protichůdných údajů 

a k odhadu neměřených procesních proudů. Bylo navrženo kritérium detekce velkých chyb na 

základě nerovnováhy v uzlech výpočtů. Důležitost dostatečného zpracování problému možné 

heteroskedasticity chyb měření byla ukázána v [80]. Dvou stupňový přístup pro detekci chyb 

a vyrovnání dat byl navržen v [81]. Smíšené celočíselné lineární programování bylo použito 

pro identifikaci velkých chyb, a to s nebo bez předchozího stanovení pravděpodobností 

(v prvním stupni). Ve druhém stupni, odhad velkých chyb a vyrovnání údajů bylo prováděno 

s využitím binárních vektorů, které identifikují velké chyby. Tato metodologie byla zkoumána 

na procesu měření páry a byla srovnána s jinými metodami. Simultánní výpočet vyvážených 

hodnot a detekce velkých chyb byla popsána v [82] s použitím „Welsch“ odhadu 

a nelineárních programovacích metod. V [83], byl navržen nástroj bilance pro vyrovnání dat 

v průmyslových procesech. To představovalo novou metodu, založenou na myšlence, že 

odhadovaný předpoklad lze udělat pro jakýkoliv průtok, na základě nejlepších dostupných 

informací (kvalita informace). V [84], meta-heuristická metoda byla použita pro současné 

ladění modelové účelové funkce, odhalení odlehlých hodnot a vyrovnání dat. Strategie 

postupného programování sub-problémů pro vyrovnání dat a odhad parametrů na základě 

několika datových souborů byla navržena v [85]. Konstrukce řady dílčích problémů byla 

provedena na bázi účelových a modelových parametrů za účelem vyřešení původního 

optimalizačního problému. Tyto techniky byly použity v systému procesu průmyslového 

čištění kyseliny tereftalové metodou oxidace. Studie [86] popisuje integrované řešení modelů 

založených na různé úrovni optimalizace, za účelem řešení problému odvození a vyvážení 

měření v reálném čase, za podmínek špatné redundance měření z důvodu nedostatku 

přístrojové instalace. Otázka výběru adekvátní účelové funkce pro zjišťování velkých chyb 

a vyrovnání dat v chemických procesech byla studována v [87]. 

Z výpočetního hlediska, je tedy ono vyrovnání inspirováno často používanou inženýrskou 

metodou nejmenších čtverců. Kromě toho, parametry hmotnosti jsou odvozeny a využívány 

pro vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými územími jednotkami spolu s uvažováním 

hierarchického uspořádání jednotek. Princip výpočtu může být obecně vysvětlen za použití 

analogie, a to sítě pružin (obr. 4). Na začátku jsou míčky umístěny ve svých původních 

pozicích (modré pozice). Hlavní myšlenka je tyto míčky přemístit (červené pozice) tak, že 

získáme minimální odchylky od původní polohy za současného splnění všech omezení 

hierarchické struktury. Stejně jako se může lišit tuhost pružin, může se lišit i váha 

jednotlivých modelů (na základě hodnocení kvality dat). Predikované hodnoty jsou stanoveny 

pomocí tohoto komplikovaného systému očekávaných nepřesností a vah a použité 
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metodologie. Výsledkem je "vyvážená" predikce beroucí v potaz všechny počáteční odhady 

a jejich omezení. 

 
Obr. 4: Princip vyrovnání dat znázorněn pomocí pružinové sítě 

I přes omezené množství vstupních dat, získané výsledky poskytují informace o budoucí 

realistické produkci odpadu ve všech uvažovaných územních celcích, za současného splnění 

bilančních podmínek. Tyto informace představují cenné vstupy pro související optimalizační 

model zpracovatelského řetězce (např. NERUDA [88]), který je využíván např. pro 

navrhování nových zařízení pro nakládání s odpady. Schéma použití nástrojů Justine 

a NERUDA je na obr. 5 a obr. 6. 

 
Obr. 5: Schéma použití nástrojů Justine a NERUDA (zdroj: Ústav procesního inženýrství 

VUT) 

 
Obr. 6: Detailnější schéma použití nástrojů Justine a NERUDA (zdroj: Ústav procesního 

inženýrství VUT) 
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Výpočtový nástroj NERUDA [88] je síťový optimalizační model. Nástroj je schopen 

zvládnout výpočty v sítích se stovkami uzlů reprezentujících producenty odpadu a zařízení na 

jeho zpracování (tj. skládky, MBU – mechanicko-biologická úprava, či ZEVO). Tyto uzly 

jsou propojeny pomocí modelu dopravní infrastruktury. Tento nástroj může být uzpůsoben na 

míru danému problému k řešení. Čili, je možno jej upravit podle konkrétní oblasti zájmu 

a daného cíle výpočtu. Výstupy pak poskytují podporu v rozhodování různých subjektů 

v oblasti nakládání s odpady (např. zákonodárci, samosprávní jednotky, potenciální investoři 

a provozovatelé stávajících zařízení). Nástroj Justine se používá pro prognózování, a tedy 

generuje vstupní data pro nástroj NERUDA. Zjednodušené blokové schéma nástroje Justine je 

zobrazeno na obr. 7 (detailní blokové schéma je uvedeno v následující kapitole).  

 
Obr. 7: Zjednodušené blokové schéma optimalizačního nástroje Justine 

6.3 Matematický model 

Teoretický koncept nástroje vychází z předpokladu, že odhady trendů nejsou v logickém 

souladu, čili nesplňují základní fyzikální vazby. U odhadnutých trendů předpokládáme jejich 

zatížení náhodnou chybou (např. součet produkcí prognózovaných na nižších územních 

celcích se neshoduje s předpokládanou produkcí nadřazeného územního celku), která 

reflektuje proveditelnou přesnost regrese pro krátkou časovou řadu. Cílem tedy bude získat 

pokud možno úplné a relevantní odhady blízké přesným, avšak neznámým hodnotám 

parametrů, vypočtených prostřednictvím trendů zatížených chybami. Tento předpoklad je 

postupně aplikován na různé územní celky. Odhadované hodnoty jsou dále získány pomocí 

hledání minima vhodného kritéria – účelové funkce. Účelovou funkcí je pak součet kvadrátů 

hodnot všech nepřesností ε, za použití vhodně zvolené váhy (popsáno dále v textu).  

Matematický model uvažuje několik optimalizačních omezení. Konkrétněji, omezení jsou 

tvořena hmotnostními bilancemi pro jednotlivé typy územních celků a zařízení. Tedy, 

bilancemi způsobujícími zohlednění hierarchické struktury uvažovaných územních celků, kdy 

je nutné zaručit, že agregované údaje (produkce) za vyšší celek vznikly agregací údajů 
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(produkcí) dílčích celků, které jsou ve vyšším celku zahrnuty. Obecně se dá říci, že územní 

celky ČR (blíže popsané v kap. 3.1) tvoří stromovou strukturu. Tuto skutečnost spolu 

s omezeními znázorňuje obr. 8. V návaznosti na stromový diagram, data (tj. data pro uzly se 

nacházející se na úrovni ORP na obr. 8) mohou být sloučena pro generování produkce na 

vyšších úrovních. To je znázorněno sumou na obr. 8 u vrcholového uzlu (ČR) a u uzlu na 

úrovni kraje. Toto sumování je nazváno jako "územní agregace". Dále byla také 

implementována možnost přidávání nových kritických vazeb, které umožňují propojit více 

typů odpadů (např. SKO a separovaný odpad), viz dále.  

  
Obr. 8: Územní jednotky organizované ve stromové struktuře na několika úrovních, kde je 

vyžadováno zachování hmotnosti odpadu 

Použité značení v popisu upraveného matematického modelu shrnuje níže uvedený přehled. 

Množiny a indexy: 

     index územní jednotky 

     index datového souboru 

     index určující typ hodnoty 

     index určující omezení hierarchické struktury 

     index určující relaci pro dané typy hodnot 

Parametry: 

     matice příslušnosti pro hierarchickou strukturu územních jednotek 

     matice příslušnosti pro relace daných typů hodnot 

     dvou-dimenzionální parametr obsahující data pro územní jednotku   a datový  

                        soubor   

   
         indikátor dostupnosti dat pro územní jednotku   a datový soubor    

   
         indikátor typu datového souboru, je roven 1 pokud je datový soubor                        
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                        typu    

   
   váha pro územní jednotku   a typ hodnoty t 

  
   váha pro datový soubor   

Proměnné: 

     hodnota pro územní jednotku   a datový typ   

     chyba v datech pro územní jednotku   a datový soubor   

   
   kladná část chyby     

   
   záporná část chyby     

Vstupní data pro omezení 

   
     

          

   

    
                            (9)  

       
     

                                                         (10)  

kde     
     

       . 

Omezení odrážející hierarchii územních jednotek a spojující některé datové typy 

                                                                

   

  (11)  

         

   

                                                        (12)  

Účelová funkce 

             
 

   

        
        

        
     

   

 

   

 (13)  

Rovnice (9) spojuje vstupní data     s modelovou proměnnou     a její chybou    . Rovnice 

(10) popisuje navržené rozdělení chyby na kladnou a zápornou část, přičemž tyto proměnné 

jsou uváděny jako nezáporné, stejně jako modelová proměnná    . Toto rozdělení chyby na 

kladnou a zápornou část umožňuje snadnější implementaci dalších kritérií, jako je součet 

absolutních hodnot chyb, ale také může být využito při přidání dalších omezení nebo 

zpracování výsledků. Rovnice (11) zachovává myšlenku, že každá územní jednotka 

i pro datový typ t je součástí nějaké větší území jednotky. V praxi to znamená, že součet 

hodnot produkce např. ve všech relevantních ORP se rovná hodnotě produkce v příslušném 

kraji (čili zákon zachování hmoty). Vztah jednotlivých územních celků je zahrnut v matici 

příslušnosti    . Každý řádek této matice se skládá z čísel {-1;0;1}, přičemž 1 značí větší 
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územní jednotku pro konkrétní index i a {-1;0} udává příslušnost ke zbytku územních 

jednotek s odpovídajícími indexy i (-1 pro podřízenou jednotku a 0 pro jednotky nemající 

vztah k dané vyšší územní jednotce). Toto je v souladu s obr. 8, kdy 1 značí výstup z bodu 

směrem k hierarchicky vyšší úrovni, -1 vstup a 0 není součástí. Sloupec pak obsahuje 

označení vztahů územních celků. Teoretický příklad části matice     je v tab. 6. Zde    značí 

příslušnost všech krajů (L1) k ČR (L0),    potom označuje příslušnost ORP L2.1 a L2.2 ke 

kraji L1.1 (v realitě neexistující vazba, zde jen pro názornost). Další omezení mohou být 

přidány dle požadovaných kritérií (i jiných než administrativní rozdělení územních celků). 

Tab. 6: Teoretický příklad části matice     

Omezení 

hier. str. 

f 

Územní jednotky i (úrovně L0, L1 a L2) 

L0 L1.1 L1.2 … L1.14 L2.1 L2.2 L2.3 … L2.206 

f1 1 -1 -1 … -1 0 0 0 … 0 

f2 0 1 0 … 0 -1 -1 0 … 0 

Rovnice (12) pak spojuje pomocí matice     některé datové typy dohromady takovým 

způsobem, že jeden nebo více datových typů může být složen z několika dalších (bližší popis 

je v textu níže). Matice     je podobné struktury, jako matice    , přičemž řádky obsahují 

relace jednotlivých typů odpadů. Rovnice (13) reprezentuje účelovou funkci s váhami    
  pro 

územní jednotku i a datový typ t a váhami   
  pro datový soubor, kde sumujeme kvadráty 

všech kladných a záporných částí chyb. 

Obr. 9 znázorňuje zjednodušený příklad neznámého "množství odpadu", čili příklad 

modelové proměnné    . Konečná opravená prognóza (bod     na vodorovné ose) je získána 

vyrovnáním hodnot ze dvou počátečních modelů (body     a    ). Výsledek,    , je posunut 

vlevo od     a     v důsledku účinku omezení hierarchické územní struktury, viz rovnice (11). 

V této složitě propojené soustavě, korekce v jedné územní jednotce zavádí sekundární 

odchylky ve všech ostatních územích jednotkách. Tento účinek je ilustrován pomocí 

"penalizační funkce" pro model, na obr. 9. 

 
Obr. 9: Znázornění principu vyrovnání dat 
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Následující text popisuje přístup vážení jednotlivých vstupních dat a proces vyrovnávání se 

s heteroskedasticitou dat. Postup platí obecně pro všechny typy územních celků, a každý typ 

odpadu (SKO, separované složky – viz dále). S ohledem na skutečnost, že územní jednotky 

mají různou plochu a populaci, a tím i jinou produkci odpadů, odhadované chyby ovlivňují 

účelovou funkci s různou významností. Pro minimalizaci součtu kvadrátu chyb by tento 

nástroj preferoval snížení chyby ve větších územních celcích, a tedy chyby menších územních 

celků by se mohly nuceně zvýšit. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout systém vah pro 

jednotlivé chyby tak, aby bylo možné minimalizovat dopady této vlastnosti a rozložit chyby 

téměř rovnoměrně. Vzhledem k tomu, že se uvažují chyby pro různé typy dat, stanovení vah 

musí být provedeno pro všechny z nich. 

Cílem procesu navržení vah je, aby veškeré vstupní údaje byly stejně významné. V rámci 

systému hierarchického uspořádání přirozeně dochází k tomu, že množství odpadu v ČR je 

mnohonásobně větší než v ORP. To samé může nastat i pro případ dvou různě velkých ORP 

(např. Praha a Přerov). Systém vah zajistí, že chyba bude minimalizována všude stejně a ne 

jen pro větší územní celky. Jinými slovy, jde o druh normalizace. Váhy byly konstruovány 

s cílem výrazně snížit vliv heteroskedasticity u vstupních dat pomocí systému vah pro 

normování. V našem případě je tohoto efektu dosaženo použitím kvadrátu vah v účelové 

funkci (13) pro každou územní jednotku a pro každý datový typ, přičemž váhy jsou inverzí 

průměru. Uplatněním tohoto postupu, váhy pro všechny územní celky a jednotlivé datové 

typy definujeme následovně vztahem (14). 

 

   
  

 
 
 

 
 
    

    
 

   

    
       

           
    

   

   

 

                                  
    

 

   

   

  (14)  

Následující část této kapitoly popisuje, jak je několik druhů odpadů sloučeno do jednoho 

výpočtu. V oblasti nakládání s odpady existují silné interakce mezi různými druhy odpadů. 

SKO může být dobrým příkladem. Za předpokladu konstantní produkce, čím více je odpadu 

tříděno a odděleně shromažďováno, tím méně zůstává SKO. Navíc je možné v této úloze 

využít hierarchie jednotlivých odpadů. Např. KO obsahuje tříděné složky (SEP) a složku 

zbytkovou (SKO), musí tudíž platit vztah KO = SEP + SKO. Separované složky se dají dále 

rozdělit na jednotlivé frakce, např. papír (PAP), plast (PLA), sklo (SKL) a ostatní (OST). 

Musí tedy platit rovnice SEP = PAP + PLA + SKL + OST. Tato souvislost je popsána na obr. 

10. Pro všechny tyto podmnožiny a nadmnožiny je možno provést prognózu produkce. 

V matematickém modelu jsou tyto rovnice popsány obecným vztahem (12). Příklad 

problematiky je řešen v případové studii v kap. 7.2. 
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Obr. 10: Souvislost KO, SKO a SEP  

Jedním z důležitých aspektů je diskuse, zda optimální řešení, získané klasickými lokálně 

konvergentními algoritmy pro daný model (9) až (13), je i řešení globální. Nástroj Justine je 

založen na implementaci nelineárního optimalizačního modelu. Uvažujeme-li nelineární 

regresní modely, vztahující se k uzlům, odděleně od optimalizačního modelu, lze konstatovat 

následující skutečnosti. Každý optimalizační problém lze charakterizovat z hlediska linearity 

a konvexnosti. Nástroj Justine minimalizuje součet čtverců chyb. Tyto chyby jsou rozdíly 

mezi vstupními daty a výslednými modelovanými prognózami. Proto je minimalizovaná 

účelová funkce konvexní kvadratická funkce. Kromě toho, omezení územní agregace jsou 

lineární. Z výše uvedených důvodů pak minimalizace konvexní kvadratické účelové funkce 

(na konvexní množině určené lineárními podmínkami) zajišťuje globální optimum (důkaz 

např. v [89]). Vyvinuté algoritmy z oblasti kvadratického programování mohou být tedy 

použity pro řešení tohoto problému. 

Blokové schéma nástroje Justine je zobrazeno na obr. 11. V tomto schématu nebyla pro 

přehlednost uvažována možnost kombinace různých typů odpadu (parametr t, dle zavedeného 

značení). 

 
Obr. 11: Blokové schéma nástroje Justine 
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6.4 Testovací výpočty nástrojem Justine 

V této sekci budou ilustrovány a diskutovány přínosy nástroje Justine na speciálním 

testovacím příkladu. Součástí této práce byla myšlenka návrhu testu a celé metodiky 

vyhodnocení testovacích výpočtů.  

Nejprve si uveďme teoretický testovací příklad, který uvažuje dva typy vstupních datových 

sad produkce odpadu. Hierarchická regionální struktura pro ČR je také brána v potaz 

v testovacích výpočtech. Čili, v označení uzlů různých úrovní dostáváme 1 x L0, 14 x L1 

a 206 x L2 (viz kap. 3.2). První datová sada, označena    (data REF), představuje původní 

vstupní data z roku 2015 (z databáze VISOH). Omezení územní agregace jsou v rámci této 

databáze zcela splněny, tzn. platí rovnice (11). Druhá sada dat, označena    (data GEN), je 

pak generována zahrnutím generované chyby do databáze   . Aditivní parametr znáhodnění 

byl opakovaně generován z daného rozdělení pravděpodobnosti (viz níže). Výsledkem bylo 

narušení platnosti omezení územní agregace, poněvadž již nebylo možno zaručit, že hodnota 

v uzlu L1 je součtem hodnot příslušných L2 uzlů. Tímto jsme ve skutečnosti dostali aditivní 

model. Omezení územní agregace jsou porušována pro data   , ne ovšem pro data   . Tento 

jev nastává i při prognózování, z důvodů nelineárních regresních modelů (viz kap. 7.1.3), kdy 

nelze zajistit platnost územních bilancí v rovnici (11). Pro výpočty by tedy byly k dispozici 

dva odhady produkce pro každý uzel a použitím nástroje Justine bylo možno testovat, jak 

budou tyto původní odhady použity pro stanovení konečného výsledku, označeného m. 

Možné výsledky testování jsou zobrazeny na obr. 12. Pokud bychom uvažovali každý uzel 

zvlášť, průměrná hodnota (označena černou čerchovanou čárou mezi modrými čarami    a   ) 

by byla očekávaným výsledkem s tím, že není použito územních omezení. Oba modely by 

byly uvažovány v řešení se stejnou váhou a neexistovala by žádná další použitelná informace 

pro výpočty nástroje Justine. Pokud ovšem uvažujeme územní omezení, vztahy mezi údaji 

jsou zapojeny do výpočtů (viz penalizační funkce na obr. 9) a může být dosaženo některých 

dalších výsledků v porovnání s předchozím případem. Celkem existují čtyři možné očekávané 

výsledky, které jsou označeny    až    na obr. 12. 

 

Obr. 12: Kvalitativní prezentace možných výsledků 

Případy    a   , které jsou nejblíže k původním datům   , jsou preferovány. Takový 

výsledek by byl lepší než prostý průměr          . Navíc, takový výsledek do jisté míry 

ignoruje data   , která jsou zatížena chybou, a místo toho preferuje původní hodnotu   . 

Naopak případy    a    by nebyly chtěným výsledkem, poněvadž jsou horší než je případ 
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prostého průměru hodnot    a   . V případě zatížení původních dat velkou chybou (velká 

vzdálenost mezi hodnotami    a   ), jsou výsledky    a    vyloženě nežádoucí. Avšak pro 

případ malých chyb (tj. malých vzdáleností mezi hodnotami    a   ), nejsou ani řešení    

a    daleko od   , a tudíž jsou tato řešení obvykle přijatelná.  

Jak již bylo popsáno výše, model    (data GEN) vznikl přidáním generované chyby 

k referenčním datům   . Pro toto generování chyb byly uvažovány chyby dvojího typu – 

náhodná chyba a systematická chyba. Ukázka jednotlivých typů chyb je zobrazena na obr. 13. 

Pro náhodné chyby (obr. 13 a)) se dá předpokládat normální rozdělení s nulovou střední 

hodnotou, přičemž každý územní celek má tuto chybu generovanou zvlášť. Pro chyby 

systematické (obr. 13 b)) existuje podhodnocení nebo nadhodnocení hledaného parametru 

a chyba je pro všechny územní celky stejná.  

 
a) b) 

Obr. 13: Systematická versus náhodná chyba vstupních modelů 

V následujících kapitolách bude představeno testování s náhodnou chybou a testování 

s kombinací náhodné a systematické chyby. 

6.4.1 Testovací výpočty s uvažováním náhodné chyby 

Nejprve budou diskutovány výsledky testování pouze s náhodnou chybou. Nástroj Justine je 

založen na předpokladu, že vstupní data jsou sice zatížena chybou, ale oscilují s určitou 

přesností kolem správných hodnot. Bylo vytvořeno několik datových sad (data GEN), 

vycházející z referenčních dat (data produkce pro všechny územní jednotky   za jeden rok), 

zatížených aditivní chybou z normálního rozdělení                 . Tyto datové sady 

GEN byly vstupem do nástroje Justine. Současně byl, pro srovnání výsledků, uvažován 

i výpočet, kdy byl pro každý uzel   vypočten prostý aritmetický průměr hodnot všech 

datových sad. Výpočet nástrojem Justine a výpočet aritmetického průměru datových sad GEN 

proběhl pro 100 scénářů s různě generovanými vstupními daty (GEN). Výsledky nástroje 

Justine pak byly porovnány s referenčními daty REF (nezatíženými chybou) a byla 

vypočítána průměrná celková chyba výsledků nástroje Justine oproti referenčním datům. 

Tento výpočet průměrné celkové chyby byl proveden i pro případ aritmetického průměru 

datových sad GEN a výsledky byly porovnány vůči výsledkům nástrojem Justine. 

Výše popsaná analýza byla provedena pro různý počet datových sad GEN (tři a pět) s různě 

volenými parametry pro generování náhodné chyby ( ). Test měl za úkol simulovat situaci, 
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kdy máme několik modelů produkce zatížených chybou. Analýza dává porovnání výsledků 

prostého aritmetický průměru dat vůči výpočtům nástroje Justine (který, na rozdíl od 

aritmetického průměru, zohledňuje podmínky hierarchického územního uspořádání). 

Výsledky jsou uvedeny v tab. 7. Nejdříve bude detailně okomentován případ Simulace 1 

spolu s výsledky. Další simulace (2 až 4) pak probíhaly analogicky a výsledky budou 

diskutovány na konci této kapitoly. 

Tab. 7:Porovnání výsledků nástroje Justine a metody aritmetického průměru pro různě 

generované datové sady zatížené chybou (data GEN) 

  

Data  

GEN 1 

Data  

GEN 2 

Data  

GEN 3 

Data  

GEN 4 

Data  

GEN 5 
Průměr Justine 

Simula

ce 1 

   0,10 0,10 0,10 - -  
 

Průměrná celková 

chyba [kt/r] 
524 519 520 - - 301 142 

Simula

ce 2 

   0,01 0,05 0,30 - -  
 

Průměrná celková 

chyba [kt/r] 
49 255 1 565 - - 327 174 

Simula

ce 3 

   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
 

Průměrná celková 

chyba [kt/r] 
524 519 520 522 524 235 106 

Simula

ce 4 

  0,01 0,03 0,05 0,10 0,30  
 

Průměrná celková 

chyba [kt/r] 
50 147 261 528 1 593 336 158 

Celková produkce všech odpadů v uzlu L0 činila 2095 kt (za rok 2015).  V případě Simulace 

1 byly vytvořeny tři datové sady (data GEN 1 až 3), vycházející z referenčních dat, v každém 

uzlu   zatížených chybou z normálního rozdělení                   . Z výsledků, 

prezentovaných v tab. 7, vyplývá, že jednotlivá vstupní data GEN měla v průměru celkovou 

chybu (čili odchylku od referenčních dat) za všechny územní jednotky   asi 520 kt (konkrétně 

524, 519 a 520 kt). Při použití aritmetického průměru datových sad GEN byla celková chyba 

301 kt. Výsledky z nástroje Justine vykázaly v průměru hodnotu celkové chyby 142 kt. Z toho 

vyplývá, že běžně používaný přístup aritmetického průměru dává více jak dvojnásobnou 

chybu oproti výstupu z nástroje Justine. Navíc, při použití metody aritmetického průměru 

nedochází k dodržení hmotnostní bilance vzhledem k územní hierarchii (např. součet 

hmotností odpadu vyprodukovaných v krajích je roven hmotnosti odpadu vyprodukovanému 

v ČR).  

Důležitou informací je, jestli pro nějaká data GEN a uzly   jsou výsledky nástroje Justine 

výrazně horší, než výsledky metody aritmetického průměru. Pro toto porovnání byl použit 

jako určující faktor poměr hodnot chyby za použití aritmetického průměru a za použití 

nástroje Justine (v tomto pořadí) pro jednotlivá data GEN v uzlech  . Pokud je poměr větší 

než 1, je chyba nástroje Justine menší (čili výsledek nástroje Justine je blíže k REF datům). 

Naopak, pro výsledky určujícího faktoru menší než 1, dává lepší výsledky použití 

aritmetického průměru. Výsledky jsou prezentovány na obr. 14 (určující faktor > 1) a obr. 15 
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(určující faktor < 1, detail obr. 14 pro určující faktor menší než 1). Na ose x v těchto grafech 

je velikost chyby vstupních dat (GEN) v kt. 

Výsledky testování lze shrnout následovně. V případě, že se v datech vyskytuje velká chyba, 

jsou výsledky nástroje významně přesnější, než pouhý aritmetický průměr vstupních dat 

(GEN). To je doloženo na obr. 14, kde velké množství chyb v datech přesahuje 20 kt, některé 

chyby nabývají dokonce 100 kt a více. U těchto vstupních dat (GEN) sou výsledky, při použití 

běžného aritmetického průměru, velmi nepřesné. Právě tyto chyby v datech nástroj Justine 

dokáže dobře detekovat (a faktor je větší než 1). Mohou však nastat případy, kdy nástroj dává 

horší výsledky než průměr (faktor je menší než 1), a to v případech, kdy se v datech vyskytuje 

velmi malá chyba – viz obr. 15. Většina výsledků je zde do 3 kt, maximum okolo 30 kt.  

 
Obr. 14: Vstupní data (GEN), u kterých nástroj Justine významně předčí aritmetický průměr 

(určující faktor je > 1) 

 
Obr. 15: Vstupní data (GEN), u kterých nástroj Justine špatně detekuje chyby (určující faktor 

je < 1) 
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Výsledky byly analyzovány i z pohledu územní hierarchie. Porovnání poměru chyb 

plynoucích z nástroje Justine a z aritmetického průměru pro úrovně L0, L1 a L2 jsou 

zobrazeny na obr. 16 až obr. 18 (nejedná se o faktor, použitý v obr. 14 a obr. 15, ale o prosté 

porovnání velikosti chyb). Na ose x v těchto grafech je číslo simulace, přičemž tyto simulace 

byly seřazeny vzestupně podle velikost poměru chyby. 

Potvrdilo se očekávání, že nástroj umí lépe detekovat náhodné chyby v datech pro vyšší 

územní rozdělení. Z obr. 18 je vidět, že kvalita výstupů pro ORP (L2) z nástroje Justine je 

zhruba stejná, jako za použití obyčejného aritmetického průměru ze vstupních dat (GEN). Na 

úrovni L2 totiž neexistuje žádná další informace, poskytovaná územními omezeními pro uzly 

L2, poněvadž tyto uzly se již dále nedělí. Proto nástroj není schopen identifikovat na úrovni 

L2 chybná data. 

 
Obr. 16: Porovnání poměru chyb plynoucích z nástroje Justine a z aritmetického průměru – 

územní jednotka ČR (L0) 

 
Obr. 17: Porovnání poměru chyb plynoucích z nástroje Justine a z aritmetického průměru – 

územní jednotka kraj (L1) 
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Obr. 18: Porovnání poměru chyb plynoucích z nástroje Justine a z aritmetického průměru – 

územní jednotka ORP (L2) 

Nyní se vrátíme k výsledkům všech provedených simulací (1 až 4) v tab. 7. Z výsledků lze 

vidět, že průměrná celková chyba nástroje Justine byla méně než poloviční oproti metodě 

aritmetického průměru. Dále lze konstatovat, že s rostoucím množstvím vstupních dat (více 

datových sad GEN) narůstá i přesnost výsledků. Různá velkost odchylky od referenčních dat 

(parametr   uvedených v tab. 7) modelovala situaci odlišné věrohodnosti vstupních modelů. 

Na základě výsledků vyplývá, že nástroj Justine uměl identifikovat data s menší věrohodností 

a tyto data lze tudíž použít ve výpočtech. Zároveň se ukázalo, že nástroji Justine nedělá potíž 

vyrovnat data s různou kvalitou (směrodatnou odchylkou  ), čili kombinovat rozdílně 

kvalitativní vstupní data. 

6.4.2 Testovací výpočty s uvažováním kombinace náhodné a systematické chyby 

V následující části budou diskutovány výsledky testování s kombinací náhodné 

a systematické chyby, čili kombinace náhodné chyby (popsáno v předchozí kapitole) za 

současného posunu všech hodnot o určité procento od referenčních dat (REF). Výpočty byly 

opět provedeny stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí kapitole, s různě 

generovanými chybami, přičemž aditivní náhodná chyba byla generována z normálního 

rozdělení pravděpodobností                         .  

Nastavení parametrů μ a   a výsledky jsou uvedeny v tab. 8, přičemž hodnoty udávají 

průměrný procentuální podíl chyby výsledku nástroje Justine vůči metodě aritmetického 

průměru (čili v případě 50% by nástroj Justine dával stejnou chybu jako aritmetický nástroj). 

Tab. 8: Průměrný podíl chyby výsledku nástroje Justine vůči metodě aritmetického průměru  

Náhodná chyba 
Systematická chyba 

μ = 0,1 μ = 0,2 

      41,3 % 48,1 % 

      28,1 % 35,3 % 
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Výsledky jasně ukazují přínos nástroje Justine i při existenci systematických chyb v datech. 

Výsledné hodnoty v tab. 8 jsou menší než 50 %. Navíc má výsledek soulad v územní 

hierarchii (čili např. součet produkce ze všech krajů se rovná produkci v ČR). Rozhodujícím 

faktorem pro kvalitu výsledného odhadu je poměr mezi náhodnou a systematickou chybou. 

Čím významnější bude hodnota systematické chyby oproti chybě náhodné, tím více budou 

výsledky tíhnout k neutralitě mezi vstupními daty GEN (tj. hodnota v tabulce by 

konvergovala k 50 %).  

V případě neuvažování systematické složky chyby je kvalita výsledků významně rozdílná 

podle územní hierarchie (viz předchozí kapitola). Tab. 9 představuje výsledky 

s kombinovanou chybou pro různé úrovně územního uspořádání. Z výsledků vyplývá, že čím 

více se podílí systematická složka chyby na celkové chybě, tím je rozdíl mezi oblastmi 

v různé územní hierarchii menší. Tento výsledek také potvrzuje správnost navržených vah 

v rámci jednotlivých územních celků.  

Tab. 9: Průměrný podíl chyby výsledků nástroje Justine vůči metodě aritmetického průměru 

podle územní hierarchie  

náhodná chyba systematická chyba 
ČR 

(L0) 

Kraje 

(L1) 

ORP 

(L2) 

      μ = 0,1 17,3 % 21,1 % 46,7 % 

      μ = 0,2 29,8 % 30,1 % 47,1 % 

      μ = 0,1 38,6 % 37,5 % 48,4 % 

      μ = 0,2 48,4 % 46,5 % 49,5 % 

Na základě pozorování výsledků testování může být vyvozeno několik následujících závěrů.  

Klíčovým faktorem pro kvalitu výsledné prognózy nástrojem Justine je vztah mezi náhodnou 

a systematickou chybou. Na základě empirického posouzení můžeme říci, že s nárůstem 

systematické chyby (v porovnání s náhodnou chybou), má výsledek tendenci směřovat do 

neutrální polohy mezi vstupními daty GEN (čili k výsledku aritmetického průměru). 

V příkladech, kdy byl posun dat ovlivněn systematickou chybou, která byla větší než 

směrodatná odchylka náhodné chyby, a současně nebyla k dispozici doplňková informace 

z územních omezení, výsledky nevykazovaly lepší hodnoty, než je průměr vstupních dat 

GEN. Testovací výpočty ukazují, že nástroj Justine je vhodný pro případy obsahující 

systematické i náhodné chyby ve vstupních datových souborech. 

6.5 Koncept aplikace nástroje Justine 

Hlavní myšlenka pro použití nástroje Justine je použití vztahů v rámci stromové struktury 

územních jednotek pro lepší odhad předpokládané hodnoty, a to zejména u těch uzlů, kde jsou 

špatné výsledky extrapolačních regresních modelů, což lze považovat za ekvivalent chyb 

zmíněných v předchozí kapitole. Územní agregace, popsaná v kap. 6.3, se používá v běžné 

praxi, kde jsou aktuální data vyšší organizační úrovně reportovány jako součet produkce ve 

všech podřízených uzlech.  
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Nástroj Justine tedy představuje obecně použitelný nástroj na vyrovnání dat. Hlavní výhodou 

nástroje Justine je možnost zahrnutí libovolného množství modelů do konečného výpočtu 

(s ohledem na časovou náročnost výpočtu). Jednou z možností použití je aplikace v oblasti 

prognózování, čili vyrovnání predikcí. Pro menší územní celky (např. ORP) se obecně 

vyskytuje velká variabilita v historických datech produkce odpadů). V kombinaci s krátkou 

časovou řadou (v ČR obvykle data od roku 2009, důvodem je změna metodiky zpracování 

historických dat, jak je popsáno v kap. 3.2), rozkolísanost dat limituje aplikaci jednoduché 

analýzy trendu pomocí běžných nástrojů. Z tohoto důvodu je vhodné korigovat detailní 

analýzu prováděnou na nižších územních celcích (ORP) agregovanými daty na vyšších 

územních celcích (kraje, ČR).  

Při využití nástroje Justine v rámci prognózování je nutné provést následující kroky: 

1) Zpracování historických dat - odstranění chybných dat (blíže popsáno v kap. 7.1.2) 

a vytvoření časové řady pro následnou prognózu. 

2) Prognózování pro všechny územní celky a pro všech typy uvažovaných odpadů (blíže 

popsáno v kap. 7.1.3). 

3) Dopočet nástrojem Justine pro zachování všech požadovaných bilančních vztahu při 

minimální změně dat. 

Praktické aplikace nástroje Justine jsou představeny na třech případových studiích v kap. 7. 

Případové studie s využitím nástroje Justine v oblasti predikcí jsou v kap. 7.1 a 7.2. Aplikace 

nástroje pro odhad současného stavu je v případové studii v kap. 7.3. Tyto aplikace vycházejí 

z projektu zpracovaného pro MŽP ČR [90], popřípadě představují aktualizace výpočtů po 

ukončení tohoto projektu. 

Vývoj nástrojů Justine a NERUDA [88] byl zahájen na základě několika strategických studií 

pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a v roce 2015 byly použity tyto nástroje v rámci 

komplexní analýzy. Stanovení optimální struktury na zpracování různých druhů odpadu 

(recyklovatelných materiálů, biologicky rozložitelných, nebezpečných a zbytkových odpadů) 

představuje významné výsledky komplexní strategické studie zpracované pro MŽP ČR [90]. 

Proto byly tyto výsledky použity jako vstupy pro návrh regionálních plánů pro nakládání 

s odpady pro příští desetiletí v několika regionech ČR. Tyto nástroje byly také použity pro 

výběr vhodných lokalit a analýzu rizik pro nové zařízení EVO (na základě zákazu 

skládkování). Integrace zařízení EVO s existujícími kombinovanými teplárnami-elektrárnami, 

s uvažováním potenciálu dodávky tepla v rámci stávajících systémů centrálního zásobování 

teplem  - tzv. „Small Integration“, byla též brána do úvahy. 

Další možné oblasti aplikace nástroje Justine však přesahují oblast OH. Nástroj je možné 

použít obecně v případě odhadu současného stavu či problému predikce na základě krátkých 

časových řad, kdy současně existuje nutnost dodržení jistých vazeb (jako např. územní 

hierarchie). Příkladem tohoto použití může být např. oblast energetiky, dostupnosti biomasy, 

biopaliv apod.  
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7 Ukázka aplikace nástroje Justine na případových studiích 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky získané pomocí výpočtového nástroje Justine, za 

použití reálných dat. Následující podkapitoly popisují tři případové studie, zaměřené na 

několik dostupných typů dat z oblasti OH v ČR. 

 Prognóza produkce NO 

o NO byly rozděleny do pěti skupin podle svých chemických a fyzikálních 

vlastností. Jedná se tedy o prognózování jedno-druhového odpadu. 

 Prognóza produkce a složení SKO a složek separovaného sběru KO 

o Zaměření na SKO a vybrané typy separovaných složek KO. Jedná se 

o bilancování více druhů odpadu najednou za současné existence vazeb mezi 

jednotlivými druhy odpadů. 

 Odhad současného potenciálu SO pro EVO  

o V případě SO se jedná o více typů odpadu bez vzájemných vazeb. Hlavním 

charakterem problému jsou nejistá vstupní data, přičemž není znám poměr 

mezi jednotlivými způsoby nakládání (dle hierarchie, viz obr. 1) se SO 

v uvažovaných územních celcích. 

7.1 Prognóza produkce NO v ČR 

V této případové studii byly NO rozděleny do pěti skupin podle svých chemických 

a fyzikálních vlastností. Jedná se tedy o prognózování jedno-druhového odpadu. 

7.1.1 Úvod do problematiky NO  

Je možno rozlišit několik typů NO podle fyzikálních vlastností, složení, výhřevnosti 

a nebezpečných vlastností (např. úroveň toxicity). Tato případová studie se zabývala 380 

kategoriemi, které jsou označeny specifickými kódy, jež jsou v souladu s evropským 

systémem kódů odpadu [91]. Pro každý z těchto kódů je splněna alespoň jedna 

z nebezpečných vlastností definovaných směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/EC 

[92]. Údaje o produkci NO byly získány z databáze VISOH pro období 7 let (léta 2009 až 

2015) pro každý z kódů. Tato časová řada pro produkci NO pro každý kód byla k dispozici na 

úrovni ORP (čili 206 uzlů). Aby byla situace ve výpočtech jednodušší a aby se zabránilo 

manipulaci s tak velkým množstvím dat (tj. 380x7x206 = 547 960 bodů), byly kódy 

s podobnými vlastnostmi (na základě nakládání s nimi) seskupeny do následujících toků NO. 

Tyto množiny NO jsou disjunktní, tj. každý z kódů patří pouze do jedné z pěti toků.  

 [NO1] NO ke spalování, 

 [NO2] NO pro stabilizaci, 

 [NO3] NO pro deemulgaci nebo neutralizaci, 

 [NO4] NO ke spalování nebo stabilizaci, 

 [NO5] NO pro deemulgaci, neutralizaci nebo stabilizaci. 

Tab. 21 (Příloha C) pak uvádí jednotlivá katalogová čísla patřící do výše zmíněných toků NO. 

Toto rozdělení bylo provedeno v rámci projektu zpracovaného pro MŽP a je detailně popsáno 
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v dokumentu [93]. Prognóza bude, v této případové studii, provedena právě pro těchto pět 

skupin NO. Je nutno poznamenat, že šestým tokem by byly NO pro biodegradaci. Tato 

skupina však nebude zahrnuta v případové studii, poněvadž je biodegradace ekonomicky 

vyhovující proces s fungující stávající infrastrukturou, a tudíž zde není velký potenciál pro 

budování infrastruktury nové. Detaily jednotlivých druhů zpracování NO jsou uvedeny např. 

v [93]. 

7.1.2 Prvotní zpracování vstupních dat 

Nejprve byla provedena kontrola údajů, přičemž byly identifikovány extrémní hodnoty 

v datech. Tyto extrémní hodnoty byly považovány za nesprávné a z dalších výpočtů byly 

vyloučeny. Aby se zabránilo negativnímu aspektu subjektivního posouzení znalcem (o tom 

zda tyto odlehlé hodnoty vyloučit nebo ne), byl použit statistický Dixonův Q test (označován 

často jen jako Q test) [94] na hladině významnosti 0,05. Pomocí této metody byly hodnoty, 

identifikované jako extrémní či odlehlé, nahrazeny průměrem sousedních hodnot.  

Q test spočívá v následujících krocích. Datový soubor              je uspořádán vzestupně, 

čímž dostaneme množinu    
    

      
  . Parametr testu Q je pak definován jako 

 
   

    
    

 

      
 
                         (15)  

Pokud je        pro určitou hodnotu i, kde      je referenční tabulková hodnota, určená 

na základě velikosti vzorku a úrovni spolehlivosti, pak je hodnota   
  identifikována jako 

extrémní. Tab. 10 dává příklad referenčních tabulkových hodnot, tučně vyznačená hodnota 

parametru      (0,507) je relevantní pro tuto případovou studii (7 hodnot, hladina 

významnosti 0,05). 

Tab. 10: Referenční tabulkové Q test hodnoty 

Počet hodnot 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q90% 0.941 0.765 0.642 0.560 0.507 0.468 0.437 0.412 

Q95% 0.970 0.829 0.710 0.625 0.568 0.526 0.493 0.466 

Q99% 0.994 0.926 0.821 0.740 0.680 0.634 0.598 0.568 

Tab. 11 dává příklad produkce NO ke spalování [NO1] ve vybraných ORP. Původní hodnoty 

jsou uvedeny v závorkách, nové vyznačeny červeně.  

Tab. 11: Příklad produkce NO ke spalování [NO1] ve vybraných ORP [t/rok] 

ORP 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Česká Lípa 2806 2213 2090 3441 2387 2423 2701 

Frýdlant 717 1049 2419 979 1749 1610 1121 

Jilemnice 235 334 254 (663) 174 225 174 261 

Semily 154 372 269 238 301 227 518 

Tanvald 95 72 128 127 118 318 373 

Turnov 454 393 482 368 388 465 465 (951) 
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Příkladem opravy pomocí Q testu je hodnota pro ORP Jilemnice v roce 2011, která byla 

nahrazen průměrnými hodnotami z roku 2010 a 2012, tedy (334 + 174) / 2 = 254. Pro 

extrémní hodnoty na začátku nebo na konci uvažované časové řady byla použita sousední 

hodnota, např. hodnota pro ORP Turnov v roce 2015 byla nahrazena hodnotou z roku 2014. 

Z výše uvedeného příkladu jednoznačně plyne nutnost verifikovat data dostupná z databáze 

VISOH. Další výhodou této metodiky je také možnost automatizace výše popsané 

identifikace podezřelých odlehlých hodnot. 

I když byl Q test vhodný pro většinu údajů v rámci této případové studie, jeho použití narazilo 

na několik známých omezení této metody. Konkrétně se jednalo o případ, kdy máme dvě 

extrémní hodnoty v krátké časové řadě, tento test se pak nezdaří (pomocí Q testu může být 

zamítnut pouze jeden bod z datové sady do deseti bodů). Tatáž situace může nastat pro případ 

symetrie minimální a maximální odlehlé hodnoty. 

7.1.3 Extrapolace 

Dalším krokem bylo vytvoření modelů extrapolace pro všechny územní celky. Analýza trendů 

byla aplikována na historická data, přičemž byl použit nelineární regresní model. Tento 

model, ve tvaru mocninné funkce, je definován jako: 

          (16)  

kde k je nezávisle proměnná, jejíž hodnoty jsou roky, y je nezáporná závisle proměnná 

dávající množství vyprodukovaného odpadu v roce k, a  ,  ,   jsou regresní parametry, které 

jsou odhadovány pomocí minimalizace kvadrátů odchylek (rozdíl mezi daty a modelem – 

metoda nejmenších čtverců). Tento tvar funkce je jedním z možných a byl vybrán z důvodu 

monotónnosti (tzn., může vyjádřit rostoucí či klesající trend v OH) a zároveň není lineární. 

Lineární růst v OH po dlouhou dobu není realistický. Blíže se tomuto tématu bude věnovat 

diplomová práce [95], která bude plánovaně dokončena v roce 2018. Dílčím výsledkem této 

diplomové práce [95] je hodnocení kvality modelu extrapolace pomocí navrženého parametru 

R: 

 

  

 
 
   

 
 

 
   

(17)  

kde n je počet let, ve kterých jsou data    k dispozici a   je součet nejmenších čtverců chyb 

pro daný extrapolační model. Průměr hodnot    slouží k normalizaci podle produkce. Čím 

jsou hodnoty parametru R vyšší, tím je extrapolační model považován za lepší. Kvalita 

extrapolačního modelu R byla hodnocena pro všechny časové řady v rámci této případové 

studie. Tab. 12 shrnuje průměrnou hodnotu parametru R dosaženou na různých územních 

úrovních pro jednotlivé toky NO. Teoreticky je předpoklad lepší kvality extrapolačních 

modelů pro vyšší úrovně územních celků (L0, L1), ve srovnání se základními uzly (L2), což 

bylo potvrzeno celkovými průměrnými hodnotami parametru R. Reálná data však také 

ukázala, že ne vždy toto tvrzení platí, a to z důvodu různé kvality modelů (např. pro NO1 
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a NO5). Vysoká hodnota pro NO3 pro úroveň L0 pak značí velkou spolehlivost a kvalitu 

modelu.  

Tab. 12: Průměrná hodnota parametru R [-] pro různé úrovně územních celků a toky NO 

 L0 L1 L2 

NO1 3,4 10,8 5,6 

NO2 3,8 0,7 0,8 

NO3 109,7 21,9 2,4 

NO4 13,6 9,1 1,1 

NO5 1,9 3,9 1,3 

průměr 26,5 9,3 2,2 

 

7.1.4 Výpočty nástrojem Justine 

V této kapitole si nejprve popíšeme metodiku korigovaných predikcí, v rámci hierarchické 

územní struktury, aplikované v nástroji Justine z čistě teoretického pohledu. Poté budou 

představeny samotné výsledky. 

Již na úrovni analýzy trendu je obecně velmi obtížné formulovat jednotný extrapolační model, 

který by věrně popsal situaci ve všech ORP, krajích i ČR. Navržená metodika současně 

zahrnuje prognózu katalogových čísel (resp. skupiny katalogových čísel) na území 

všech ORP, krajů a ČR, přičemž je zajištěn soulad mezi prognózami na těchto úrovních (tj. 

součet prognóz ORP v daném kraji je roven prognóze na základě dat v kraji, analogicky pro 

ČR). Obecné splnění souladu prognóz při různém okamžiku provedení agregace dat (území 

nebo kódů, viz obr. 19, označeno symbolem „“), resp. okamžiku provedení analýzy trendu 

(symbol „“) však není z matematického pohledu zaručeno. 

 

Obr. 19: Schéma uvažovaného přístupu k prognózování 

Jinými slovy, s ohledem na povahu dat, mohou být uvažovány dva možné teoretické modely 

pro výpočet produkce všech prognózovaných katalogových čísel a skupin (celkově existuje 
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šest možných modelů, ale pro jednoduchost a názornost uvažujeme dva). Uvažované 

teoretické modely (v obr. 19) jsou následující, přičemž model M1 a M2 se liší pořadím 

provedení prognózy: 

 Model M1 (označeno PredofSum) – nejdříve je provedena územní agregace produkce 

celého kraje resp. ČR a následně na těchto datech provedena prognóza (symbolicky 

„; “). 

 Model M2 (označeno jako SumofPred) – nejdříve jsou provedeny prognózy jednotlivě 

pro všechny ORP, které jsou poté sečteny (symbolicky „; “). 

Obecné splnění souladu prognóz při použití modelů M1 a M2 tedy není, jak bylo zmíněno 

výše, z matematického pohledu zaručeno. Tohoto požadavku je dosaženo aplikací 

optimalizačního nástroje Justine, který kombinuje oba výše popsané modely pomocí 

zohlednění územní hierarchie ve výpočtech. Výsledky analýzy trendu na všech úrovních 

(ORP, kraje, ČR) jsou tedy korigovány tak, aby byla splněna podmínka konzistence výsledků 

prognózy (je jedno jakou cestou půjdeme, výsledek musí být vždy stejný, viz obr. 19). 

Počáteční odhady pro rok 2020 byly nejprve vypočítány pomocí extrapolačních modelů. Dále, 

byly stanoveny alternativní počáteční odhady pro území celky na vyšších úrovních (L0, L1). 

Ve skutečnosti, M2 představuje součet prognóz M1 pro všechny podřízené uzly. S odkazem 

na kap. 6.5, následující posloupnost symbolů byla použita pro modely M1 (Σ; →), neboli 

„PredofSum“, a M2 (→; Σ), neboli „SumofPred“,. Rozdíl mezi modely M1 a M2 byl pro 

srovnání také vyhodnocen. Tento rozdíl mezi M1 a M2 byl stanoven jako | M1 - M2 | dělený 

průměrem z M1 a M2. Toto bylo také provedeno pro hodnocení rozdílu mezi M1 a m (kde m 

je výstup z nástroje Justine). Konkrétní výsledky pro tok NO1 a Liberecký kraj shrnuje tab. 

13. 

Tab. 13: Odhadovaná produkce toku NO1 pro rok 2020 

Název uzlu 

Trend 2020 

[t/y] 

M1 (Σ ; →) 

Kritérium 

kvality 

M1 [-], R 

Trend 2020 

[t/y] 

M2 (→ ; Σ ) 

Rozdíl 

M1 a 

M2 

Predikce 

2020 [t], 

m 

Rozdíl 

m a 

M1 

ČR 312 483 3,4 313 722 -0,2 % 320 221 2,4 % 

Liberecký kraj 12 786 6,1 12 614 0,7 % 12 542 -1,9 % 

Česká Lípa 2 694 1,1 N/A N/A 2 679 -0,6 % 

Frýdlant 1 524 0,3 N/A N/A 1 515 -0,6 % 

Jablonec n. Nis. 1 236 1,3 N/A N/A 1 229 -0,6 % 

Jilemnice 199 0,7 N/A N/A 198 -0,6 % 

Liberec 5 378 0,9 N/A N/A 5 347 -0,6 % 

Nový Bor 220 0,9 N/A N/A 219 -0,6 % 

Semily 534 0,3 N/A N/A 531 -0,6 % 

Tanvald 335 0,1 N/A N/A 333 -0,6 % 

Turnov 427 2,7 N/A N/A 425 -0,6 % 

Železný Brod 67 0,6 N/A N/A 67 -0,6 % 

Výsledek nástroje Justine (tj. konečná korigovaná prognóza) pro tok NO1 a Liberecký kraj je 

znázorněn v tab. 13 ve sloupci „Predikce 2020 [t], m“. Rozdíl mezi počátečním odhadem 

a konečnou korigovanou prognózou pro ČR byl nezanedbatelný (2,4 %), přestože rozdíl mezi 
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M1 a M2 byl velmi malý (-0,2 %). Tím bylo zabráněno další závažné odchylce na úrovních 

L1 a L2. Výsledky také ukázaly významné korekce - 1,9 % pro Liberecký kraj. V důsledku 

toho byly opravy ve všech příslušných ORP (L2) udržovány na minimu. Stejné korekce - 0,6 

% pramení z aplikovaného váhování (viz rovnice (14) v kap. 6.3). 

V konkrétním případě skupiny NO1 a Libereckého kraje, jsou rozdíly velikosti 0,2 %, 

respektive 0,7 %, mezi M1 a M2 pro ČR, respektive Liberecký kraj, téměř zanedbatelné. 

Nicméně, neexistuje žádná záruka, že podobně dobré výsledky by byly získány pro všechny 

jednotky úrovně L1. Toto je ukázáno na obr. 20. Zatímco pro většinu z uzlů úrovně L1 je 

rozdíl velmi malý (do 2 %), existuje několik uzlů, kde je rozdíl podstatně vyšší. Nejvyšší byl 

identifikován v Ústeckém kraji, kde rozdíl činí více než 50 %. Současně, kvalita modelu M1 

vyjádřená pomocí parametru R je ve srovnání s jinými uzly úrovně L1 významně nižší. 

 

Obr. 20: Nesoulad v modelech M1 a M2 pro úroveň L1 

V uvažované stromové struktuře, bylo také 206 M1 modelů pro 206 uzlů úrovně L2. Jejich 

míra spolehlivosti, vyjádřená parametrem R, byla odlišná. Kromě těchto modelů vstupovaly 

do výpočtů také předpovídané hodnoty pro 14 uzlů úrovně L1 a jeden uzel úrovně L0. 

Modely M2 se však nepoužívaly jako počáteční odhady, protože byly nahrazeny územními 

omezeními (viz rovnice (11) v kap. 6.3). Tato omezení ve skutečnosti představují rovnice 

zachování hmoty pro danou územní jednotku a všechny relevantní podřízené územní 

jednotky. 

Výsledky potvrzují, že z matematického hlediska není možné zajistit rovnost všech modelů 

(jak je diskutováno v kap. 6.5). Tato případová studie tedy odůvodňuje uplatnění 

představeného pokročilého nástroje Justine, který dokáže zpracovat různé modely v různých 

územních celcích.  

Nyní budou představeny samotné výstupy z výpočtového nástroje Justine. Obr. 21 

představuje predikci produkce všech uvažovaných toků NO v roce 2020 pro území ČR. Graf 

ukazuje dostupná data pro roky 2009 až 2015 a odhadovanou produkci v roce 2020. Obr. 22 
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až obr. 26 pak prezentují odhad produkce pro toky NO v roce 2020 v rámci jednotlivých krajů 

(úroveň L1). 

Závěrem, pro případ všech uvažovaných skupin NO, při počtu neznámých 3 315, byla 

výpočetní doba kratší než 3 sekundy. Výpočet byl proveden na počítači s procesorem Intel (R) 

Core (TM) i7- CPU @ 3.40GHz. Je tedy možno zvládnout i mnohem složitější systémy (např. 

s budoucím uvažováním dat z obcí).  

 

Obr. 21: Predikce produkce skupin NO [kt] do roku 2020 pro území ČR 

 
Obr. 22: Predikce produkce NO1 [kt] (NO ke spalování) v roce 2020 
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Obr. 23: Predikce produkce NO2 [kt] (NO ke stabilizaci) v roce 2020 

 

 
Obr. 24: Predikce produkce NO3 [kt] (NO pro deemulgaci nebo neutralizaci) v roce 2020 

 
Obr. 25: Predikce produkce NO4 [kt] (NO ke spalování nebo stabilizaci) v roce 2020 
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Obr. 26: Predikce produkce NO5 [kt] (NO pro deemulgaci, neutralizaci nebo stabilizaci) 

v roce 2020 

7.2 Prognóza produkce a složení SKO a složek separovaného sběru KO 

Zaměření v této případové studii je na SKO a vybrané typy separovaných složek KO. Jedná se 

o bilancování více druhů odpadu najednou za současné existence vazeb mezi jednotlivými 

druhy odpadů. 

7.2.1 Úvod do problematiky produkce a složení SKO a složek separovaného sběru 

KO 

Za účelem vyhodnocování možností zpracování SKO (např. v ZEVO) je zapotřebí predikovat 

nejen množství zpracovávaného odpadu ale i jeho složení. Oddělený sběr původci odpadu 

hraje ústřední roli v integrovaném systému nakládání s odpady. Způsob sběru separovaného 

odpadu určuje sadu možností nakládání s odpady, jako je recyklace materiálů, biologické 

čištění atd. (McDougall, 2001 [96]). Složení SKO a množství separovaného sběru KO (SEP) 

jsou velmi úzce propojeny. Oddělený sběr odpadu má velký vliv na složení SKO, a tím i na 

jeho vlastnosti, relevantní vzhledem k jeho zpracování (například výhřevnost v případě 

spalování odpadu, viz také kap. 3.3).  

Za předpokladu konstantní produkce KO platí, že čím více je odpadu tříděno a odděleně 

shromažďováno, tím méně zůstává SKO. Tedy KO obsahuje tříděné složky (SEP) a složku 

zbytkovou (SKO), musí tudíž platit vztah KO = SEP + SKO. Separované složky se dají dále 

rozdělit na jednotlivé frakce, např. papír, plast, sklo a ostatní. Tato souvislost je patrná z obr. 

27. Budeme se zde tedy zabývat více-složkovým (multi-comodity) problémem.  

Druhá případová studie, představená v této práci, je primárně zaměřena na tříděné složky 

papír, plast a sklo, a to z důvodu největšího podílového zastoupení těchto složek v systému 

tříděného sběru KO. Relevantní katalogová čísla (čísla odpadu produkovaný obcemi a občany 

obce) byla rozdělena do skupin kódů označených jako „SEP-PAP“ separovaný papír, „SEP-

PLA“ separovaný plast a „SEP-SKL“ separované sklo. Toto rozdělení vychází z projektu 

zpracovaného pro MŽP [93] a je shrnuto v tab. 14. 
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Obr. 27: Souvislost KO, SKO a tříděných složek SEP 

Ostatní katalogová čísla produkovaná v rámci systému obce (jako např. Dřevěné obaly 

15 01 03, Kovové obaly 15 01 04, Kompozitní obaly 15 01 05, Směsné obaly 15 01 06, 

Textilní obaly 15 01 09, Sklo 20 01 02, Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 08, Kovy 20 01 40, biologicky rozložitelný odpad 20 02 01) nebyla v této studii 

zahrnuta z důvodu vysoké variability v datech. 

Tab. 14: Katalogová čísla zahrnutá do prognózy 

Skupina Zahrnutá katalogová čísla 

SEP-PAP 
20 01 01 Papír a lepenka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

SEP-PLA 
20 01 39 Plasty 

15 01 02 Plastové obaly 

SEP-SKL 15 01 07 Skleněné obaly 

Použitá data byla získána z databáze VISOH (data z období 2009 až 2015, bez rozlišení 

původce).  Dále byla také k dispozici data poskytnutá agenturou CENIA (data do roku 2015, 

odpad produkovaný obcemi a občany obce). Byly tedy získány informace o SKO – systém 

obce (odpad produkovaný obcemi a občany obce), údaje o vybraných tříděných složkách KO 

– SEP-PAP, SEP-PLA, SEP-SKL (systém obce) a údaje o SKO – produkce firem (mimo 

systém obce). Za produkci firem byl považován rozdíl produkcí příslušných katalogových 

čísel, čili všichni původci minus systém obce. 

Co se týče složení SKO, odhad byl stanoven na základě dat z rozborů odpadů, které jsou 

v současnosti k dispozici. Jedná se o následující rozbory (pozn.: pro případ lokalit A a B 

nebyl získán souhlas se zveřejněním bližších údajů): 

 tři typy zástavby, 12 rozborů pro každou zástavbu v období 11/2008 až 10/2009, 

VaV/SP/2f1/132/08, 

 čtyři typy zástavby, Hl. m. Praha, dva rozbory pro každou zástavbu v období 11/2007 

až 04/2008, 

 městská zástavba, město A (region severní Morava), dva rozbory v období 2/2012, 
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 dva typy zástavby, město B (region jižní Čechy), tři rozbory pro každý typ zástavby 

v roce 2008, 

 tři typy zástavby, Plzeň, čtyři rozbory pro každý typ zástavby v roce 2009, TIC, 

 tři typy zástavby, Olomouc, výsledná hodnota ze série 24 měření pro každý typ 

zástavby v období 09/2008 až 08/2010, VaV SP/2f1/166/08, 

 dva typy zástavby, Jihlava, rozbor pro každou zástavbu v roce 2012, EAV- BOKU 

Vídeň. 

Při bližším pohledu na dostupné analýzy zjistíme, že tyto analýzy odpadů jsou k dispozici jen 

velmi sporadicky a jsou z různého časového období. Navíc velmi často není zaručeno ani 

použití jednotné metodiky. Přestože jsou dostupná data zatížena výše popsanými nedostatky, 

každý údaj představuje cennou informaci, která může být využita s různou vahou. Musíme 

totiž brát do úvahy, že i samotné rozbory jsou zatíženy určitou nepřesností (např. chyba 

měření) a dále, jsou platné jen v okamžiku jejich provedení, a to na konkrétní svozové trase. 

Tím pádem nelze výsledky rozborů zobecnit jako platný výsledek pro danou oblast, výsledky 

rozborů tedy spíše pouze kopírují skutečné složení, a to s určitou přesností. Tyto údaje tedy 

představují jakési vodítko, které společně s dalšími dostupnými informacemi o daném území 

a produkci odpadů může popisovat realistický současný stav. Výše popsané chyby 

v jednotlivých rozborech pak mohou být bilancovány pomocí regresního modelu, který 

rozpory v datech vyhladí (zprůměruje). Samozřejmě kvalita odhadu složení SKO pomocí 

tohoto přístupu závisí na množství dostupných dat (rozborů SKO). 

7.2.2 Přístup k řešení problému 

Nejprve byl stanoven odhad složení SKO pro rok 2009 pro jednotlivá ORP, poněvadž v tomto 

roce začíná dostupná časová řada pro SKO a současně z tohoto období pochází většina 

dostupných analýz složení SKO. Také v návaznosti na problematiku ovlivňujících faktorů, 

popsaných v kap. 4.2, tyto rozbory probíhaly v závislosti na typu převládající zástavby (resp. 

počtu obyvatel v daném typu převládající zástavby) na analyzovaném území. Jako významný 

socio-ekonomický faktor byl tedy stanoven typ zástavby (blíže popsáno v textu níže), a to 

i z důvodu výběru tohoto parametru již v dostupných analýzách. Druh domu (bytový nebo 

rodinný) má svá specifika, mimo jiné, i z hlediska vytápění. Bytové domy jsou převážně 

centrálně vytápěnou zástavbou, kdežto rodinné domy jsou zástavbou vytápěnou lokálně. 

Obecně tedy rozlišujeme 3 typy zástaveb: 

 centrálně (dálkově) vytápěná zástavba (sídlištní zástavba), 

 lokálně vytápěná zástavba (venkovská zástavba), 

 smíšená zástavba (se smíšeným ústředním, etážovým či lokálním vytápěním plynem či 

elektřinou). 

Lokální vytápění pevnými palivy má vliv na množství a složení SKO. V případě lokálního 

vytápění kotlem na tuhá paliva může docházet ke spalování části SKO za účelem vytápění, 

a tím i snížení jeho množství předaného ke zpracování. Dále při tomto typu vytápění dochází 

ke zvýšení podílu frakce < 20 mm, a tím snížení podílu spalitelných složek odpadu. Dále lze 



62 

 

také usuzovat, že v rodinných domech dochází ke snížení podílu bioodpadu v SKO (komposty 

na zahradě).  

Příklad postupu při samotném rozboru odpadu je detailně popsán např. v [97]. Ve zkratce, 

skladba odpadu je zjišťována metodou síťové analýzy a ručního dotřiďování za použití třech 

sít o velikosti ok 40x40 mm, 20x20 mm a 8x8 mm. Tímto třízením vzniknou následující čtyři 

frakce: 

 frakce větší než 40 mm (nadsítná frakce), 

 frakce 20-40 mm, 

 frakce 8-20 mm, 

 frakce menší než 8 mm (podsítná frakce). 

Pro každou frakci je pak provedena analýza předem daných látkových skupin (např. 10 

látkových skupin pro nadsítnou frakci, 5 pro frakce 20-40 mm a 8-20 mm, podsítná frakce se 

již dále netřídí). Ukázka výsledků analýzy složení nadsítné frakce (nad 40 mm) SKO pro 

různé typy zástavby je uvedena v tab. 15. 

Tab. 15: Zastoupení složek SKO ve frakci nad 40 mm (% hm. celého vzorku SKO), 2009 [97] 

Frakce nad 40 mm 
Centrálně vytápěná 

zástavba 

Lokálně vytápěná 

zástavba 

Smíšená  

zástavba 

Papír 16,2 6,4 18,6 

Plast 14,1 7,9 14,4 

Sklo 6,4 2,3 6,7 

Kovy 2 2,4 2,2 

Biologický 21 12,6 24,7 

Textil 6,3 2,5 4,6 

Minerální 2 5,6 0,8 

V regresní analýze použité k odhadu složení SKO, bylo nezávislou proměnnou množství 

obyvatel v uvažovaných typech zástavby. Data byla agregována přes všechna ORP. Příklad 

agregovaných dat o zastoupení různých typů zástavby pro celou ČR jsou uvedena v tab. 16. 

Tab. 16: Typ zástavby pro území celé ČR (zdroj: vlastní analýza VUT v Brně) 

Typ zástavby (počet obyvatel na jedno 

číslo popisné) 
0-8 8-30 30-60 60-1200 

Procentuální zastoupení 51,7 % 20,3 % 17,8 % 10,3 % 

Vytvořený regresní model (čili závislost produkce odpadu na typu zástavby) pro složení SKO 

v roce 2009 popisuje průměrnou obec (s relevantním typem zástavby), můžeme tedy 

uvažovat, že podobné obce (z pohledu rozložení typu zástavby) mají podobnou produkci 

jednotlivých frakcí KO (tříděný sběr plus obsah v SKO) na obyvatele. Reálné hodnoty pro 

jednotlivé obce se však od vytvořeného regresního modelu mohou různě odklánět. Na základě 

informací o množství separovaných složek KO v jednotlivých ORP je možné variabilitu 

v datech korigovat. Zde je využit již zmíněný předpoklad, že čím více se separuje, tím méně 

daného typu odpadu zůstává v SKO. Údaje o množství separovaných složek jsou obsaženy 
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v databázi VISOH (systém obce), kdežto údaje o složení SKO pocházejí z lokálních studií 

zmíněných v předchozí kapitole. Aby bylo možné zkombinovat oba typy údajů dohromady, 

a tím využít potenciál zmíněného předpokladu, bylo nutné pro oba typy údajů vytvořit stejné 

modely odhadu produkce průměrné obce s danou zástavbou. Součtem těchto modelů 

dostaneme tzv. potenciál složky, čili výtěžnost v rámci tříděného sběru + obsah v SKO. To 

v podstatě dává odhad množství produkce dané složky (papír, plast, sklo) v uvažovaném 

územním celku. Také platí, že pokud je z celkové produkce odečtena relevantní složka 

z tříděného sběru, zbytek této vyprodukované složky se nachází v SKO, což v podstatě tvoří 

potenciál pro možnou budoucí separaci. 

Když je znám odhad složení SKO v roce 2009, dalším krokem je vytvoření odhadů pro roky 

2010 až 2015. Jelikož však nejsou k dispozici rozbory odpadů z tohoto období, byla použita 

metodologie scénářů, jako např. v [47] (bližší popis viz kap. 4.2). Konkrétně, byl použit 

scénář variabilní produkce, který byl dále využit pro následné bilancování nástrojem Justine. 

V tomto scénáři variabilní produkce je brán v úvahu tlak na prevenci proti vzniku odpadu (viz 

odpadová pyramida, obr. 1), přičemž je uvažován stejný podíl změny pro všechny složky 

obsažené v KO. Čili pokud klesá produkce KO, klesá také adekvátně daná složka, s tím, že 

její podíl je zachován. 

Odhady složení SKO byly vytvořeny pro všechny územní celky (ORP, kraje a ČR) a následně 

bilancovány pomocí nástroje Justine. Dále bylo díky časové řadě 2009 – 2015 možné 

analyzovat existenci trendu pro jednotlivé složky KO pro daný scénář. Metoda analýzy trendu 

s následným bilancováním pomocí nástroje Justine byla obdobná jako v předchozí případové 

studii (viz kap. 7.1.3). 

7.2.3 Výpočty nástrojem Justine 

Pro tuto případovou studii byl použita část matematického modelu nástroje Justine, která 

např. v předchozí případové studii použita nebyla, a to více-složková rovnice (12) (viz kap. 

6.3), spojující několik druhů odpadů dohromady (bližší popis více-složkového problému viz 

předchozí kapitoly). Obr. 28 názorně ukazuje výpočet nástrojem Justine. Modré body 

představují data pro produkci SKO v ČR v letech 2009-2015. Extrapolace těchto dat je 

znázorněna zeleně. Predikce pro roky 2016 a 2024, korigované v rámci hierarchické struktury 

územního uspořádání, jsou pak označeny červeně. Lze pozorovat odklon výsledných 

korigovaných predikcí od trendu vypočteného pomocí původních dat.   
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Obr. 28: Výstup nástroje Justine – predikce produkce SKO v ČR v letech 2016 a 2024 

Nyní se zaměříme na samotné výstupy pro SKO z výpočtového nástroje Justine. Obr. 29 

zobrazuje vývoj množství sledovaných složek (papír, plast a sklo) v SKO, a tím i vývoj 

složení SKO v letech 2009 až 2015, spolu s prognózou pro rok 2016 a 2024. Největší 

zastoupení v SKO mají plasty, následuje papír a sklo. Lze pozorovat pokles zastoupení 

složek, především pro papír a plast, v SKO, včetně predikce do budoucna. To je dáno jednak 

poklesem produkce SKO (viz obr. 28), ale i vyšší mírou separace (viz obr. 30). Míra separace 

je určená jako podíl množství např. vytříděného papíru (čili papíru vykázaného v rámci 

separovaného sběru KO) vůči celkovému množství papíru (čili papír obsažený v SKO + papír 

vykázaný v rámci separovaného sběru KO). Míra separace nejvýrazněji narůstá pro složku 

plasty, ale i přes to je míra separace plastů menší než pro papír a sklo. 

 

Obr. 29: Vývoj množství sledovaných složek SKO v letech 2009-2015 spolu s predikcí v letech 
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Obr. 30: Vývoj míry separace sledovaných složek v letech 2009-2015 spolu s predikcí v letech 

2016 a 2024 

Obr. 31 se pak zaměřuje na predikovanou míru separace jednotlivých složek v roce 2024 na 

úrovni krajů ČR. Nejvyšší míra separace je očekávána v kraji Vysočina 

a v Královéhradeckém kraji. Obecně je však míra separace relativně vyrovnaná pro všechny 

kraje (maximální rozdíly jsou do 20 % pro papír a do 30 % pro plast a sklo). V souladu 

s celorepublikovým trendem, je ve většině krajů nejvyšší míra separace u papíru, následuje 

sklo a plast. 

 
Obr. 31: Míra separace sledovaných složek v roce 2024 v krajích ČR 

Obr. 32 dává příklad míry separace pro jednotlivá ORP v kraji, a to konkrétně 

v Moravskoslezském kraji. Oproti srovnání pro jednotlivé kraje, lze mezi ORP pozorovat 
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větší variabilitu míry separace. Rozdíly mohou dosahovat i více než 80 %. Obecně platí, že 

čím je menší územní jednotka, tím větší je variabilita v datech. Proto je zapotřebí korigovat 

odhady nástrojem Justine. Z dat také vyplývá, že oproti případu ČR a krajů, je nejvíce 

separován papír. Nejnižší míra separace je predikovaná v ORP Orlová, Frýdlant nad Ostravicí 

a Havířov. 

 
Obr. 32: Míra separace sledovaných složek v roce 2024 v Moravskoslezském kraji 

Pracoviště autora dlouhodobě spolupracuje s MŽP ČR. Data, použitá v této případové studii, 

jsou průběžně aktualizována. Rozšiřováním datové základny dochází i ke zpřesňování 

prognóz nástrojem Justine.  

7.3 Odhad současného potenciálu SO pro EVO  

Tato případová studie se zabývá odhadem současného potenciálu SO pro EVO. V případě SO 

se jedná o více typů odpadu bez vzájemných vazeb. Hlavním charakterem problému jsou 

nejistá vstupní data, přičemž není znám poměr mezi jednotlivými způsoby nakládání (dle 

hierarchie, viz obr. 1) se SO v uvažovaných územních celcích. 

7.3.1 Úvod do problematiky SO 

V řadě států EU dochází v dnešní době k transformaci OH. Pro zohlednění interakcí, které se 

vyskytují v úlohách spojených se svozem a zpracováním odpadu, vzniklo mnoho přístupů 

založených na matematickém programování. Komplexní úloha popisující konkurenční 

prostředí v oblasti nakládání s odpady je představena např. v [2]. Zmíněný článek se zabývá 

nástrojem NERUDA (bližší popis viz kap. 6 a [88]), tedy aplikací zpracovatelského řetězce. 
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V případě efektivního plánování v oblastech OH bývá velkým problémem nedostatečná 

datová základna, případně omezená kvalita predikcí do budoucnosti. Typicky se jedná 

o produkci odpadů (různých druhů) ve všech uzlech, které jsou do řešeného zpracovatelského 

řetězce zahrnuty. Jakmile se zpracovatelský řetězec využívá k plánování infrastruktury, je 

nutné pracovat s prognózami produkce popř. dalších vstupních parametrů.   

Při odhadu potenciálu odpadů vhodných pro energetické zařízení je potřeba analyzovat 

současný stav produkce a nakládání s vybranými katalogovými čísly odpadu. Při plánování 

nových projektů je třeba brát do úvahy časovou náročnost jak schvalovacích procesů, tak 

vlastní stavby ZEVO. Od zahájení úvodních studií až po samotnou realizaci uplyne často 

několik let. Proto je nutné disponovat kvalitními odhady budoucího vývoje v oblasti 

dostupnosti odpadu (produkce odpadu a jeho nakládání). Již samotná analýza současného 

stavu OH v ČR představuje komplikovaný problém (blíže popsáno v kap. 3.2 a v [19]). 

Tato případová studie se bude zaměřovat na SO (ve smyslu energetického využití). SO jsou 

odpady obsahující mimo jiného uhlík i vodík, a jsou tedy vhodné k termické oxidaci či ke 

spalování. Dle Zákona o odpadech (§4 písm. n) se energetickým využitím rozumí použití 

odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva, za účelem získání jejich energetického 

obsahu, nebo jiným způsobem k výrobě energie. Dále se spalování odpadů považuje za 

energetické využití pouze tehdy, jestliže použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke 

spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, 

nebo odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie 

nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší (dle Zákona 

o odpadech § 23 odst. 1 písm. a) a b). 

Do skupiny odpadů vhodných pro energetické využití jsou zahrnuty zbytkové, především KO. 

Produkce odpadů vhodných pro energetické využití je z velké části (v průměru 87 %) tvořena 

SKO (kat. č. 20 03 01) a OO (kat. č. 20 03 07) [93].  OO zahrnuje především odpad vzniklý 

při nevýrobní činnosti větších rozměrů, např. jako nábytek, jeho části nebo vybavení 

domácnosti (vyjma např. elektrických a elektronických zařízení). Seznam katalogových čísel 

SO byl pro účel této případové studie definován jako průnik přijímaných katalogových čísel 

odpadů do existujících ZEVO v roce 2015 v ČR (ZEVO Malešice, SAKO Brno, TERMIZO 

Liberec), doplněn o katalogová čísla vhodná pro výrobu paliv, dle metodiky popsané v [93]. 

Seznam je uveden v tab. 17.  

Tab. 17: Seznam katalogových čísel SO (zdroj: [93], [98], [99], [100]) 

SO - katalogová čísla 

020103, 020107, 020104, 020304, 020601, 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 

040101, 040108, 040209, 040221, 040222, 070213, 090108, 120105, 150101, 150102, 

150103, 150105, 150106, 150109, 150203, 160119, 160199, 170201, 170203, 170302, 

170604, 180104, 191201, 191204, 191207, 191208, 191210, 191212, 200101, 200110, 

200111,  200138,   200139,  200301,  200302,   200303,  200307 

Vývoj nakládání se SO v ČR v letech 2009 až 2015 je uveden na obr. 33. Z dat je vidět 

pozitivní trend snižování množství SO, které se jsou odstraňovány se stagnací v posledních 

letech. Naopak v poslední době roste množství materiálově využívaných SO. Navýšení 
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celkové produkce SO je patrně dáno zlepšením ekonomické situace v průmyslové oblasti, 

produkující SO, které jsou snadno materiálově využitelné. SO, které se v současnosti 

odstraňují, tvoří potenciál pro navýšení EVO, což je, z pohledu hierarchie nakládání s odpady 

(viz obr. 1), preferovanější forma zpracování než odstraňování. Pro ZEVO je 

nejvýznamnějším typem odpadu SKO, který tvoří v současnosti přibližně 90 % ze všech 

odpadů přijímaných v existujících ZEVO v ČR. Dalším podstatným typem SO je, z pohledu 

potenciálu pro ZEVO, OO. Ostatní katalogová čísla zastupují v tomto ohledu zanedbatelné 

množství. Poměr návozů jednotlivých druhů odpadů je však ovlivněn nedostatkem 

zpracovatelských kapacit v ZEVO a možností skládkovat průmyslový odpad s vysokou 

energetickou hodnotou. V případě zákazu skládkování využitelných odpadů v roce 2024, 

budou tvořit průmyslové odpady značný potenciál pro ZEVO.  

 
Obr. 33: Nakládání se SO v ČR v letech 2009 až 2015 [101] 

Základní způsoby nakládání (EVO, MVO a odstranění) byly blíže definovány v kap. 2.3. 

V obr. 33 jsou jako další možnosti uvažovány také Export (kód nakládání XN7, XN17), TAP 

(využití odpadu pro výrobu tuhého alternativního paliva) a Ostatní (kód nakládání XN5, 

XN53, XN63, XN9, XN18, úpravy: [XD8, XD9, XD13, XD14, XN14] - BN40). Skupina 

kódů nakládání Ostatní zahrnuje úpravy odpadů, přičemž úpravou odpadu se změní charakter 

a označení odpadu. Upravená část odpadu je vykázána pod novým katalogovým číslem a pod 

kódem nakládání A00. Zbylá část původního odpadu zůstává pod stejným katalogovým 

číslem a je vykázán pod kódem BN40. Tato část je odečtena od kódu nakládání popisující 

úpravy. 

Většina katalogových čísel odpadů se nezpracovává v místě vzniku (ORP), ale jsou pro 

následné nakládání přepravována do okolních ORP. To je dáno existujícím průmyslem nebo 

technologií, která je schopna daný typ odpadu zpracovat. Bilance mezi produkcí (P) 

a zpracováním (součet všech uvažovaných druhů nakládání - T) pro všechna katalogová čísla 

ve všech ORP (řádově 6300 hodnot) pro rok 2015 je uvedena v obr. 34. Data jsou seřazena 

vzestupně. V případě záporných hodnot v grafu je v ORP zpracováno více odpadu než je 

vyprodukováno (čili část odpadu se do ORP dováží za účelem zpracování). Naopak kladné 

hodnoty v pravé části grafu znamená, že je odpad přepraven k zpracování mimo ORP. Limitní 

hodnoty jsou plus a minus sto procent. Plus 100 % znamená, že byl všechen odpad zpracován 
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mimo ORP producenta a minus 100 % znamená, že vykazovaný typ odpadu, který je 

zpracováván, není vůbec v ORP produkován (vše je dovezeno z jiných ORP). Z výsledků je 

zřejmé, že pouze nepatrná část odpadů je v jednom ORP produkována a zároveň zpracována 

ve stejném poměru.   

 
Obr. 34: Poměr produkce a zpracování katalogových čísel odpadu v ORP [101] 

Obdobný výsledek je patrný i pro agregovaná krajská data, viz obr. 35. Na krajských datech je 

však vidět výrazně vyšší územní samostatnost, tj. rozdíl mezi produkcí a zpracováním 

konkrétního katalogového čísla v kraji je mnohem menší, než tomu bylo u ORP. To je dáno 

snahou nepřevážet odpad na dlouhé vzdálenosti z důvodů nákladů na dopravu. Z toho důvodu 

je vyhledávaná možnost odpad zpracovat v okolních ORP, není-li to možné v místě produkce. 

Rozdíl mezi produkcí a zpracováním v jednotlivých krajích je tedy dán převážně ORP na 

hranicích krajů. 

 
Obr. 35: Poměr produkce a zpracování katalogových čísel odpadu v krajích [101] 

Pro stanovení potenciálu SO pro EVO je tedy zapotřebí určit přepravované množství odpadů 

mezi jednotlivými ORP, které byly odstraněny. Výsledky výpočtu musí splnit hmotnostní 

bilanci pro všechny uvažované způsoby nakládání. Výsledkem je odhad podílu způsobu 
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nakládání ve všech uzlech, včetně dopravních toků, tj. místa zpracování. Model těchto toků je 

důležitým vstupem do modelů zpracovatelských řetězců (např. NERUDA). Výstupy jsou pak 

použity např. pro modelování a optimalizaci svozu odpadu. 

7.3.2 Model pro odhad produkce SO 

Databáze většinou poskytují údaje o množství odpadu, který byl v dané územní jednotce 

vyprodukován, nebo údaje o množství odpadu, s nímž bylo nějak v dané územní jednotce 

naloženo (např. odstranění či využití). Pro bližší vhled do problematiky OH (jak je popsáno 

v předchozí kapitole) je však nutno znát i toky odpadů mezi jednotlivými územními celky, 

které v databázích obsaženy nejsou.   

V případě bilance nakládání se SO pro menší územní celky vzniká nesoulad mezi produkcí 

(P) a zpracováním (T), teoretický příklad viz obr. 36 vlevo. Z tohoto důvodu je zřejmé, že je 

SO přepravován mezi jednotlivými ORP za účelem zpracování. V případě přepravy SO, je 

analýza výrazně komplikovanější, než analýza produkce a nakládání. Kódy popisující předání 

a převzetí odpadu nejsou podrobeny úpravám při zpracovávání pracovní databáze ISOH (viz 

kap. 3.2). Z toho důvodu byl vyvinut přístup založený na optimalizační svozové úloze a byl 

vytvořen původní matematický model [102], který umožňuje tuto problematiku uchopit. 

Hlavní myšlenka popisovaného přístupu spočívá v předpokladu, že většina vyprodukovaného 

odpadu se zpracovává blízkosti jeho produkce. Úvaha vychází z ekonomické skutečnosti, kdy 

je v praxi žádoucí minimalizovat náklady na dopravu. Výjimka může nastat v případě 

diametrálních rozdílů v ceně za zpracování odpadu na trhu. Tyto situace ovšem v ČR 

nastávají spíše v omezené míře, především pro katalogová čísla a producenty s nízkým 

vyprodukovaným množstvím odpadu.  

Předpokladem uvedeného přístupu je minimalizace přepravních vzdáleností SO při 

současném zachování hmotnosti vyprodukovaného a zpracovaného množství odpadu 

v jednotlivých ORP. Motivační ukázka je uvedena na obr. 36, kde vlevo je uveden počáteční 

stav, kdy je známa produkce a zpracování v každém uzlu. Vpravo jsou pak uvedeny dvě 

možné varianty pro přepravu odpadů tak, aby byla splněna požadovaná hmotnostní bilance. 

Konkrétní výběr varianty přepravy odpadů je dán minimální přepravní vzdáleností. Popsaný 

model pak generuje vstupní data pro výpočtový nástroj Justine. 

 

Obr. 36: Motivační ukázka přepravy odpadů, P – produkce, T – zpracování [102] 

Matematický model byl představen ve studii [102]. V této práci je použito jeho zobecnění ve 

smyslu několika typů zpracování odpadu. V [102] byly uvažovány pouze typy nakládání, a to 
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využití a odstranění (značeni T1 a T2). Výchozí model pro tuto práci upraven tak, aby 

zohledňoval libovolný počet způsobů nakládání s odpadem, pro tuto případovou studii 6 typů 

nakládání, a to EVO, materiálové využití, odstranění, export, TAP a ostatní (úprava) – viz 

kap. 7.3.1. Účelová funkce v modelu předpokládá, že dopravní náklady jsou odlišné pro 

odpady různým typem nakládání. V reálných situacích také nebude vzdálenost dopravy 

odpadu vždy nejkratší (optimální), tj. předpoklad nejkratší přepravní vzdálenosti by byl 

porušen. Toto je zajištěno parametrem (normalizovanou váhou)     
 , který se mění pro 

jednotlivé typy nakládání  , pro oblast i a pro scénář s. Parametr    
  tedy udává poměr 

preference pro uvažované typy nakládání. Simulace zahrnující 100 scénářů (pro speciální 

případ   obsahující dva prvky) byly provedeny pro stanovení citlivosti celého systému 

a výsledky simulací s náhodně generovaných parametrů    
   jsou představeny v [102]. 

Z analýzy dopravních vzdáleností přepravovaných SO, představené v [101], byl patrný mírný 

rozdíl v dopravních vzdálenostech skládkovaného a energeticky využitého SKO. V průměru 

jsou do ZEVO dopravní vzdálenosti přibližně o 15 km delší, než na skládky. Tento rozdíl ve 

vzdálenost je poměrně nízký z důvodu umístění ZEVO do velkých měst, kde je produkována 

podstatná část zpracovaného odpadu. V budoucnu bude tendence omezovat skládkování SKO 

(zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2024). To může mít vliv na výstavbu 

několika nových ZEVO. Nové projekty by pak mohly mít za následek výrazné zvýšení 

průměrných dopravních vzdáleností.  

Celkově přes 80 % ORP přepravuje SKO do 40 km. Přitom více než polovina ORP již dnes 

přepravuje odpad na vzdálenost delší než 20 km. To je dáno především dopravou v rámci 

daného ORP, kdy skládky jsou převážně koncipovány mimo městskou zástavbu. Pouze 

minoritní část ORP přepravuje SKO na delší vzdálenosti. Obdobně byly analyzovány i OO 

a ostatní katalogová čísla SO, viz obr. 37. I zde se jedná pouze o kódy nakládání spojené 

s odstraněním a energetickým využitím. Výsledky pro OO vykazují přibližně stejné vlastnosti 

jako SKO. U ostatních SO, tzn. u SO produkovaných zejména průmyslovým sektorem, jsou 

dopravní vzdálenosti významně vyšší. 

 
Obr. 37: Vzdálenost přepravy SO pro ORP [101] 
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7.3.3 Výpočty nástrojem Justine 

Obr. 38 ukazuje příklad výstupu modelu [102] pro případ toku SO pro dvě konkrétní ORP pro 

rok 2015. Parametr    
  byl generován ze spojité funkce (viz [102]) pro 100 scénářů. Samotné 

výsledky však naznačovaly jen několik pravděpodobných scénářů (viz obr. 38). K tomuto 

problému je možno přistoupit dvěma způsoby. Buď lze pro nástroj Justine uvažovat všech 

100 scénářů (jako modelové toky vstupujících do výpočtů nástrojem Justine), nebo lze použít 

shlukovou analýzu (viz kap. 5) pro identifikaci menšího počtu nejpravděpodobnějších 

scénářů. Na základě povahy většiny dat se může jednat o tři scénáře (např. obr. 38 a)). Pro 

některá ORP (např. obr. 38 b)) by však byl příhodnější i vyšší počet shluků. Počet tří shluků 

byl tedy stanoven na základě povahy většiny dat. Příklad výsledků shlukové analýzy je 

zobrazen na obr. 38 červenými body. 

  

a) ORP Pohořelice 
 

b) ORP Praha 

Obr. 38: Příklad výstupu modelu [102] a shlukové analýzy pro případ toku SO (pro dvě 

konkrétní ORP pro rok 2015)  

Shluková analýza byla provedena pro 201 ORP. Zbývajících pět ORP mělo standardní 

odchylku dat menší než jedna tuna, a proto (z důvodu příliš nízké variability dat) u nich 

shluková analýza nebyla provedena. Pro těchto pět ORP byl uvažován pouze jeden model, 

a to průměrná hodnota ze všech 100 scénářů. Výpočty nástrojem Justine tedy byly provedeny 

pro obě varianty – všech 100 scénářů i 3 scénáře za použití shlukové analýzy.  

Obr. 39 zobrazuje výstup nástroje Justine za použití scénářů a shluků, konkrétně porovnání 

výsledného množství SO v krajích. Obr. 40 se pak zaměřuje na samotné procentuální 

porovnání výstupu nástroje Justine za použití scénářů a shluků pro jednotlivé kraje. Lze vidět, 

že pro většinu krajů se absolutní hodnota tohoto rozdílu pohybovala do 1 %, což je velmi 

malý rozdíl. V kraji hl. m. Praha byl tento rozdíl téměř 5 %. To je dáno povahou vstupních dat 

(scénářů a shluků) a toto bude podrobněji diskutováno dále. Rozdíl je sice větší v porovnání 

s ostatním kraji, ale je stále poměrně malý.  
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Obr. 39: Výstup nástroje Justine za použití scénářů a shluků – množství SO [kt] v krajích  

 

 
Obr. 40: Rozdíl mezi výpočtem nástrojem Justine ze scénářů a shluků [%] v krajích  

Obr. 41 zobrazuje příklad výstupu nástroje Justine za použití scénářů a shluků, a to porovnání 

výsledného množství SO pro jednotlivá ORP v Libereckém kraji. I na úrovni ORP vidíme 

velice podobné výsledky pro oba přístupy výpočtu. 
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Obr. 41: Výstup nástroje Justine za použití scénářů a shluků – množství SO [kt] v ORP 

v Libereckém kraji 

Na obr. 42 vidíme výstup nástroje Justine (množství SO) za použití scénářů a shluků pro dvě 

konkrétní ORP, a to ORP Pohořelice a ORP Praha (tyto byly uvedeny jako příklady pro 

shlukovou analýzu na obr. 38). Výstup nástroje Justine za použití všech scénářů je značen 

zelenou čarou a za použití shluků růžovou čarou.  

  

a) ORP Pohořelice 
 

b) ORP (SOP) Praha 

Obr. 42: Příklad výstupu nástroje Justine za použití scénářů a shluků (pro dvě konkrétní ORP 

pro rok 2015)  

V případě OPR Pohořelice (obr. 42 a)) lze vidět, že výsledky jsou pro obě metody téměř 

totožné (čáry se překrývají). Pro ORP Praha je tento rozdíl na obr. 42 b) již znatelný (4,98 %, 

viz obr. 40, kdy ORP Praha je zároveň i krajem). Důvod spočívá v metodě shluků. Pro většinu 

ORP byly 3 shluky vhodným počtem (např. jako pro ORP Pohořelice). Pro některá ORP však 

byla variabilita scénářů větší (např. jako pro SOP Praha), a 3 shluky tedy nereprezentovaly 

původní scénáře dostatečně věrohodně. Konkrétně pro SOP Praha si můžeme povšimnout 
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nezanedbatelného množství dat na pravé straně grafu (90-180 kt), přičemž tato data jsou 

reprezentována shlukem s hodnotou 85 kt. Nicméně stále můžeme konstatovat, že rozdíly pro 

použití sta scénářů a tří shluků jsou poměrně malé za použití nástroje Justine. Konkrétně, pro 

všechna ORP byl průměrný rozdíl 0,4 %, kdežto při použití běžného aritmetického průměru 

(viz testování v kap. 6.4) byl průměrný rozdíl 36%. Nástroj Justine (na rozdíl od 

aritmetického průměru) totiž bere v úvahu omezení hierarchické územní struktury. Toto opět 

poukazuje na přínosy nástroje Justine. 

Případ použití shlukové analýzy může být vhodný např. pro velmi vysoký počet scénářů 

(např. desetitisíce), kdy by bylo by nepraktické pracovat s tak velkým množstvím dat. V této 

případové studii byl demonstrován přínos nástroje Justine, kdy výsledky jsou srovnatelné za 

použití všech scénářů a výsledků shlukové analýzy. 

7.4 Shrnutí případových studií 

V předchozích podkapitolách byly představeny výsledky získané pomocí výpočtového 

nástroje Justine, za použití reálných dat na třech případových studiích. Tyto případové studie 

se zaměřovaly na několik dostupných typů dat z oblasti OH v ČR a používaly hierarchické 

územní uspořádání ČR jako bilanční omezení. 

Je nutno však zdůraznit, že další možné oblasti aplikace nástroje Justine přesahují oblast OH. 

Nástroj je možné použít obecně v případě odhadu současného stavu či problému predikce na 

základě krátkých časových řad, kdy současně existuje nutnost dodržení jistých vazeb (jako 

např. územní hierarchie). Příkladem tohoto použití může být např. oblast energetiky, 

dostupnosti biomasy, biopaliv apod. 
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8 Závěr 

V úvodu práce (kap. 2) je popsán současný stav a výhled v oblasti OH v ČR se zaměřením na 

POH v ČR pro období 2015 až 2024. V kap. 3 byla provedena analýza dostupné datové 

základny v oblasti OH v ČR. Hlavním zaměřením analýzy byla specifika datové základny, 

především pak související problémy, jako je např. rozdílná a nedostatečná dostupnost 

prostorově a hierarchicky uspořádaných, nestejnorodých vstupních dat.  

Zaměříme-li se na problematiku predikcí v OH, časové řady (údaje pro každý uzel 

hierarchického územního uspořádání) zahrnují jen několik málo údajů (sedm v této práci). 

Jakýkoliv pokus o pečlivou analýzu těchto časových řad by měl za následek silně zkreslený 

odhad skutečného základního trendu a měl by tedy silně omezenou možnost použití. Na 

druhou stranu jsou takové predikce důležité např. při odhadu potenciálu odpadů vhodných pro 

energetické využití, kdy je potřeba analyzovat budoucí stav produkce a nakládání s vybranými 

katalogovými čísly odpadu. Při plánování nových projektů je potřeba brát do úvahy časovou 

náročnost jak schvalovacích procesů, tak vlastní výstavby ZEVO. Od zahájení úvodních studií 

až po samotnou realizaci uplyne často několik let. Proto je nutné disponovat kvalitními 

odhady budoucího vývoje v oblasti dostupnosti odpadu (produkce odpadu a jeho nakládání). 

Jednou z motivací vyvinutí výpočtového nástroje v této práci byl výše popsaný problém. 

Cílem práce tedy bylo navrhnout komplexní nástroj pro odhad produkce odpadu na několika 

úrovních územního uspořádání. Jádro tohoto výpočtového nástroje bylo pojmenováno Justine. 

Obecně vzato, představuje nástroj Justine bilanční systém, který zajišťuje soulad hodnot 

(pomocí metody tzv. vyrovnání dat) pro jednotková a agregovaná data z pohledu územní 

a typové distribuce v čase. Hlavní myšlenka pro použití nástroje Justine je použití vztahů 

v rámci stromové struktury územních jednotek pro lepší odhad předpokládané hodnoty. 

Územní agregace, popsaná v kap. 6.3, se používá v běžné praxi, kde jsou data vyšší 

organizační úrovně reportovány jako součet produkce ve všech podřízených uzlech. Aplikace 

modelu, prezentovaná v této práci, je zaměřena na výpočty v rámci třech úrovní územního 

uspořádání ČR, a to ČR (stát), kraje a ORP, celkem tedy bylo uvažováno 221 uzlů. Data na 

nejnižší úrovni (ORP) často kolísají, tato variabilita je pak potlačena územní agregací na vyšší 

úrovni. Proto je vhodné provádět opravy jednotlivých analýz u malých územních jednotek 

použitím agregovaných údajů větších celků (kraje, celá ČR).  

Aplikace konceptu je ukázána na třech případových studiích (viz kap. 7), se zaměřením na 

prognózu produkce NO, prognózu produkce a složení SKO a složek separovaného sběru KO 

a odhadu potenciálu SO pro EVO v ČR. Některé z těchto aplikací vycházejí z projektu 

zpracovaného pro MŽP ČR [90], popřípadě představují aktualizace výpočtů po ukončení 

tohoto projektu. Je nutno však zdůraznit, že přestože se tato práce zaměřuje na oblast ČR, 

výsledky práce mohou být použity i v rámci jiných zemí, které se musí vypořádat 

s podobnými problémy. Výstupy z výpočtového nástroje Justine také dávají cenné vstupy pro 

související optimalizační modely zpracovatelských řetězců, které jsou využívány např. pro 

navrhování nových zařízení pro nakládání s odpady. Jinými slovy, jednou z možností použití 

nástroje Justine je prognózování, a tedy generování vstupních dat např. pro nástroj NERUDA 

[88]. 
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Další možné oblasti aplikace nástroje Justine však přesahují oblast OH. Nástroj je možné 

použít obecně v případě odhadu současného stavu či problému predikce na základě krátkých 

časových řad, kdy současně existuje nutnost dodržení jistých vazeb (jako např. územní 

hierarchie). Příkladem tohoto použití může být např. oblast energetiky, dostupnosti biomasy, 

biopaliv apod. 

Přínosy této dizertační práce lze schematicky znázornit následujícím způsobem – viz obr. 43. 

 

Obr. 43: Schéma přínosů dizertační práce (*NERUDA viz [88]) 
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  matice příslušnosti pro hierarchickou strukturu územních jednotek 

ARIMA Auto-Regressive Integrated Moving Average 

ARMA Auto-Regressive Moving Average 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

  parametr obsahující data (produkce odpadu)  

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

CERREC Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČR Česká republika 

  součet nejmenších čtverců chyb  

EU Evropská unie 

EVO energetické využití odpadu 

GAMS General Algebraic Model System 

GEN data generována zahrnutím náhodné chyby do databáze 

GHV Gross Heating Value 

HDP hrubý domácí produkt 

HHV Higher Heating Value 

  index územní jednotky 

ISO Informační systém o odpadech  

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  

  index roku 

KO komunální odpad 

LAU Local Administrative Units 

LCA životní cyklus (Life-cycle assessment)  
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LHV Lower Heating Value (výhřevnost) 

  predikovaná hodnota produkce odpadu 

M1 model PredofSum 

M2 model SumofPred 

MBU mechanicko - biologická úprava 

MVO materiálové využití odpadu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

  index způsobu nakládání (EVO, materiálové využití, odstranění, export, TAP,  

ostatní - úprava) 

NO nebezpečný odpad 

NUTS La Nomenclature des Unites Territoriales Statistique 

OH odpadové hospodářství 

OO objemný odpad 

OST ostatní (složka odpadu) 

P produkce 

PAP papír (složka odpadu) 

PDISOH Pracovní databáze ISOH 

PLA plast (složka odpadu) 

POH ČR Plán odpadového hospodářství ČR 

POU obec s pověřeným obecním úřadem  

  parametr Dixonova Q testu 

R parametr kvality modelu extrapolace 

REF původní vstupní data (referenční) 

ORP obec s rozšířenou působností  

  index scénáře 

SEP separovaný odpad 

SFŽP Státní fond životního prostředí 



88 

 

SKL sklo (složka odpadu) 

SKO směsný komunální odpad 

SO spalitelný odpad 

SOP správní obvod hlavního města Prahy  

T zpracování (Treatment) 

TAP tuhé alternativní palivo 

VISOH Veřejný informační systém odpadového hospodářství 

  parametr váhy 

ZEVO zařízení na energetické využití odpadu 

L0, L1, L2 úrovně územního uspořádání (Levels) – ČR, kraje, ORP 

  chyba v datech (pro danou územní jednotku  a datový soubor] 

  střední hodnota 

  váha (poměr preference) pro uvažované typy nakládání a scénář 

  směrodatná odchylka 

 

Pozn.: určité parametry a proměnné použité v matematických modelech v kap. 4.2, 6 a 7 jsou 

uvedeny přímo v textu u použitých rovnic, nerovnic a funkcí. Z důvodu přehlednosti nejsou 

znovu citovány v seznamu použitých symbolů a zkratek. 
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Příloha A: Katalog odpadů – vybrané toky 

Tab. 18: Katalog odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., kategorie 20 a přiřazení k vybraným 

tokům odpadu 

20: KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 

PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A 

ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

K
O

 

S
K

O
 

N
O

 K
O

 

S
O

 

20 01: 

Složky z 

odděleného sběru 

(kromě odpadů 

uvedených v 

podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka x    

20 01 02 Sklo x    

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z 

kuchyní a stravoven  
x    

20 01 10 Oděvy x    

20 01 11 Textilní materiály x    

20 01 13* Rozpouštědla x  x  

20 01 14* Kyseliny x  x  

20 01 15* Zásady x  x  

20 01 17* Fotochemikálie x  x  

20 01 19* Pesticidy x  x  

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť x  x  

20 01 23* 
Vyřazená zařízení obsahující 

chlorofluorouhlovodíky (CFC) 
x  x  

20 01 25 Jedlý olej a tuky x    

20 01 26* 
Oleje a tuky jiné než uvedené pod 

číslem 20 01 25 
x  x  

20 01 27* 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
x  x  

20 01 28 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice jiné než uvedené pod 

číslem 20 01 27 
x    

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky x  x  

20 01 30 
Detergenty jiné než uvedené pod 

číslem 20 01 29 
x    

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika x  x  

20 01 32* 
Léčiva jiné než uvedené pod číslem 20 

01 31 
x  x  

20 01 33* 

Baterie a akumulátory, zařazené pod 16 

06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 a 

netříděné baterie a akumulátory 

obsahující tyto baterie 

x  x  

20 01 34 
Baterie a akumulátory jiné než uvedené 

pod číslem 20 01 34 
x    

20 01 35* 

Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení neuvedené pod číslem 20 01 21 

a 20 01 23 obsahující nebezpečné 

složky (**) 

x  x  

20 01 36 

Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení jiné než uvedené pod čísly 20 

01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
x    

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky x  x  
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20: KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 

PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A 

ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

K
O

 

S
K

O
 

N
O

 K
O

 

S
O

 

20 01 38 
Dřevo jiné než uvedené pod číslem 20 

01 37 
x   x 

20 01 39 Plasty x    

20 01 40 Kovy x    

20 01 41 Odpady z čištění komínů x    

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené x    

20 02: 

Odpad ze zahrad a 

parků (včetně 

hřbitovního 

odpadu) 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad (ze 

zahrad a parků)  
x    

20 02 02 Zemina a kameny x    

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad x    

20 03: 

Ostatní komunální 

odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad x x  x 

20 03 02 Odpad z tržišť x   x 

20 03 03 Uliční smetky x   x 

20 03 04 Kaly ze septiků a žump     

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace x    

20 03 07 Objemný odpad x   x 

20 03 99 Jinak blíže neurčený komunální odpad x   x 

(*) Tento odpad je považován za NO podle § 6 odst. 1 a 2 zákona. 

(**) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat 

akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné, dále mohou 

zahrnovat rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd. 

 

Tab. 19: Katalog odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., podkategorie 15 01 a přiřazení 

k vybraným tokům odpadu 

15: ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ 

MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK BLÍŽE NEURČENÉ 

K
O

 

S
K

O
 

N
O

 K
O

 

S
O

 

15 01:  

Obaly (včetně 

odděleně 

sbíraného 

komunálního 

obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly x    

15 01 02 Plastové obaly x    

15 01 03 Dřevěné obaly x    

15 01 04 Kovové obaly x    

15 01 05 Kompozitní obaly x    

15 01 06 Směsné obaly x   x 

15 01 07 Skleněné obaly x    

15 01 09 Textilní obaly x    

15 01 10* 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
x    

15 01 11* 

Kovové obaly obsahující nebezpečnou 

výplňovou hmotu (například azbest), 

včetně prázdných tlakových nádob 
x    

(*) Tento odpad je považován za nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 a 2 zákona. 



91 

 

Příloha B: Nakládání se SO 

Tab. 20: Nakládání se spalitelnými odpady (EVO, MVO, odstranění) 

Kód 

nakládání 
Způsob nakládání 

Druh 

nakládání 

XR1 
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 

způsobem k výrobě energie  
EVO 

XR2 Získání / regenerace rozpouštědel  

MVO 

XR3 

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako 

rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování 

a biologickou dekontaminaci)  

XR4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin  

XR5 Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů  

XR6 Regenerace kyselin a zásad  

XR7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění  

XR8 Získání složek katalyzátorů  

XR9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů  

XR10 
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo 

zlepšuje ekologii  

XR11 Využití odpadů, které vznikly pod označením R1 až R10  

XR12 
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených 

pod označením R1 až R11  

XN1 Využití odpadů na terénní úpravy apod.  

XN2 Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě  

XN8 Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití  

XN10 Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)  

XN11 Využití odpadu na rekultivace skládek  

XN12 
Ukládání odpadu jako technologický materiál na zajištění 

skládky  

XN13 Kompostování  

XN15 Protektorování pneumatik  

XD1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)  

Odstranění 

odpadů 

skládková

ním a 

jiným 

uložením 
 

XD3 
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů 

do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.)  

XD4 
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných 

odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)  

XD5 
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných 

odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)  

XD12 
Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do 

dolů)  

XD10 Spalování na pevnině  

Odstranění 

odpadů 

spalování

m 
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Příloha C: Skupiny NO 

Tab. 21: Skupiny NO – příslušná katalogová čísla 

Množina NO Katalogové číslo 

[NO1] NO ke spalování 

020108, 030104, 030205, 050103, 050106, 070104, 

070107, 070203, 070204, 070208, 070304, 070308, 

070503, 070504, 070508, 070510, 070513, 070604, 

070703, 070704, 070708, 070710, 080111, 080113, 

080115, 080117, 080121, 080312, 080317, 080409, 

090103, 100910, 120107, 120112, 130110, 130111, 

130112, 130113, 130205, 130206, 130208, 130301, 

130307, 130310, 130401, 130403, 130502, 130506, 

130701, 130702, 130703, 140601, 140602, 140603, 

140604, 140605, 150110, 150202, 160107, 160113, 

160114, 160121, 160213, 160215, 160305, 160506, 

160508, 160708, 160709, 170204, 170301, 170303, 

170409, 170410, 180103, 180106, 180108, 180109, 

180202, 180205, 180208, 190810, 191206, 200113, 

200119, 200126, 200127, 200129, 200131, 200132, 

200137, 070103, 070110, 070707, 080501, 120110, 

070608, 050105, 030201, 070211, 070611, 080411, 

130204, 130207, 190207, 070403, 070404, 180207, 

050107, 050109, 070108, 070109, 070111, 070310, 

070511, 090111, 130101, 130308, 010505, 060802, 

070603, 070711, 120106, 120119, 130306, 050603, 

070409, 070209, 050108, 160109, 191003, 100315, 

040216, 070311, 070408, 040214, 070207, 070216, 

080417, 191005, 070413, 100211, 130309, 190208, 

070607, 070312, 070303, 070709, 130109, 070411, 

070407, 101013, 070210, 070609, 070307, 070610, 

070507, 070309, 040103, 080319, 100609, 190209, 

030202, 100510, 

[NO2] NO pro stabilizaci 

060313, 060315, 060404, 060502, 060602, 100104, 

100118, 100913, 101113, 110108, 110109, 110116, 

110301, 110503, 110504, 120114, 120116, 120120, 

130501, 130508, 130801, 160111, 160303, 161101, 

161105, 170106, 170503, 170507, 170601, 170605, 

170901, 170902, 170903, 180110, 190107, 190806, 

190813, 191105, 191305, 191307, 010506, 050115, 

050701, 060311, 100308, 100309, 100319, 100323, 

100329, 110302, 160802, 161103, 170801, 190111, 

190117, 061002, 160212, 060405, 100207, 100401, 

100503, 101119, 110198, 170505, 191211, 190402, 



93 

 

Množina NO Katalogové číslo 

101111, 100402, 101109, 190204, 190811, 110205, 

110207, 101115, 190304, 060403, 101211, 191303, 

030204, 100407, 100907, 100911, 190211, 100808, 

100120, 100905, 190306, 191301, 061301, 100404, 

100405, 100909, 110202, 190807, 190113, 100122, 

191101, 050111, 101007, 101117, 101009, 060702, 

190808, 100321, 010407, 101309, 100304, 100325, 

100113, 101005, 101209, 190105, 100815, 100114, 

010307, 060701, 101312, 160805, 101011, 010305, 

190115, 100213, 061304, 050102, 100116, 100505, 

010304 

[NO3] 
NO pro deemulgaci 

nebo neutralizaci 

120108, 120109, 120301, 120302, 130105, 130507, 

130802,  100327,   191103,  130104 

[NO4] 
NO ke spalování nebo 

stabilizaci 

061302, 070214, 080119, 080314, 120118, 130503, 

150111, 160507, 160606, 160807, 161003, 170603, 

190205, 160902, 080413, 160901, 040219, 061305, 

160903,   160904,  160806 

[NO5] 

NO pro deemulgaci, 

neutralizaci nebo 

stabilizaci 

110111, 110113, 060101, 060102, 060103, 060106, 

060201, 060204, 060205, 070501, 070701, 090101, 

090102, 090104, 090105, 110105, 110106, 110107, 

200114, 200115, 200117, 070601, 060105, 070101, 

070201, 080316, 080415, 060203, 060104, 060704, 

070301,  100109,   070401,   110115 

 


