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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 the current state and outlook in waste 

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

the field of 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]. 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).  

2 Klasifikace odpadu 

Dle definice uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb., 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 
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(SKO), separované složky (například papír, plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad 

(NO), objemný odpad (OO), odpad ze zahrad a parků atd.  

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. 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. 

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

(viz případové studie v kap. 5) pro odpady KO, SKO a NO. Velké zastoupení těchto odpadů 

je v kategorii 20 „Komunální odpady (odpady z domácností 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)“.  

Nyní se zaměříme na přehled zpracování odpadu. Obr. 1 byl sestaven na základě hierarchie 

způsobů nakládání s odpady (§ 9 písm. a) 185/2001 Sb.). 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. 

 

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



5 

 

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.). 

3 Datová základna v OH ČR 

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

hospodářství (ISOH) je ucelený a celostátní databázový informační systém [3]. Veřejně 

přístupná část systému je Veřejný informační systém odpadového hospodářství (VISOH) [4]. 

VISOH obsahuje údaje od roku 2002 do současnosti. Problém tkví ovšem ve zpracování dat. 

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

subjektů) podle metodiky pro zpracování matematického vyjádření výpočtu Soustavy 

indikátorů OH [5] 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 (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. 

4 Nástroj Justine 

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

na základě krátkých časových řad, 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 

https://isoh.mzp.cz/
https://isoh.mzp.cz/
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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představen koncept nástroje, matematický model spolu s výsledky testovacích výpočtů 

a možnostmi aplikace nástroje. 

4.1 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. Navíc by bylo prakticky nemožné uvažovat předpoklad 

identických a nezávislých rozdělení pravděpodobností náhodných chyb nebo 

homoskedastických náhodných chyb, jak je požadováno klasickými modely ARMA [6]. 

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). 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 [7], 

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

matematický model nástroje (kap. 4.3) a aplikace zmíněného konceptu je ukázána na dvou 

případových studiích (kap. 5). Nástroj byl implementován v prostředí GAMS (General 

Algebraic Model System). 

4.2 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), 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 případě použití běžných metod pro analýzu krátkých časových řad, jsou díky krátkým 

časovým řadám 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) 
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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. 5.1.3). 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 [8], 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.  

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. 2). 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 

metodologie. Výsledkem je "vyvážená" predikce beroucí v potaz všechny počáteční odhady 

a jejich omezení. 

 

Obr. 2: Princip vyrovnání dat znázorněn pomocí pružinové sítě 
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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 [9]), který je využíván např. pro navrhování 

nových zařízení pro nakládání s odpady. Schéma použití nástrojů Justine a NERUDA je na 

obr. 3 a obr. 4. 

 
Obr. 3: Schéma použití nástrojů Justine a NERUDA (zdroj: Ústav procesního inženýrství 

VUT) 

 
Obr. 4: Detailnější schéma použití nástrojů Justine a NERUDA (zdroj: Ústav procesního 

inženýrství VUT) 

Výpočtový nástroj NERUDA [9] 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. 5 (detailní blokové schéma je uvedeno v následující kapitole).  
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Obr. 5: Zjednodušené blokové schéma optimalizačního nástroje Justine 

4.3 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 

(produkcí) dílčích celků, které jsou ve vyšším celku zahrnuty. Obecně se dá říci, že územní 

celky ČR tvoří stromovou strukturu. Tuto skutečnost spolu s omezeními znázorňuje obr. 6. 

V návaznosti na stromový diagram, data (tj. data pro uzly se nacházející se na úrovni ORP na 

obr. 6) mohou být sloučena pro generování produkce na vyšších úrovních. To je znázorněno 

sumou na obr. 6 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.  



10 

 

  
Obr. 6: 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                        

                        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     
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Vstupní data pro omezení 

   
     

          

   

    
                            (1)  

       
     

                                                         (2)  

kde     
     

       . 

Omezení odrážející hierarchii územních jednotek a spojující některé datové typy 

                                                                

   

  (3)  

         

   

                                                        (4)  

Účelová funkce 

             
 

   

        
        

        
     

   

 

   

 (5)  

Rovnice (1) spojuje vstupní data     s modelovou proměnnou     a její chybou    . Rovnice 

(2) 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 (3) 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 

územní jednotku pro konkrétní index i a {-1;0} udává příslušnost ke zbytku územích 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. 6, 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. 1. 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). 
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Tab. 1: 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 (4) 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 (5) 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. 7 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 (3). 

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. 7. 

 
Obr. 7: Znázornění principu vyrovnání dat 

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 
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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 (5) 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 (6). 

 

   
  

 
 
 

 
 

    
    

 
   

    
       

           
    

   

   

 

                                  
    

 

   

   

  (6)  

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. 

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

V matematickém modelu jsou tyto rovnice popsány obecným vztahem (4). Příklad 

problematiky je řešen v případové studii v kap. 5.2. 

 

Obr. 8: Souvislost KO, SKO a SEP  
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Jedním z důležitých aspektů je diskuse, zda optimální řešení, získané klasickými lokálně 

konvergentními algoritmy pro daný model (1) až (5), 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 [10]). Vyvinuté algoritmy z oblasti kvadratického programování mohou být tedy 

použity pro řešení tohoto problému. 

Blokové schéma nástroje Justine je zobrazeno na obr. 9. V tomto schématu nebyla pro 

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

značení). 

 
Obr. 9: Blokové schéma nástroje Justine 

4.4 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. Územní agregace, popsaná v kap. 4.3, se 

používá v běžné praxi, kde jsou data vyšší organizační úrovně reportovány jako součet 

produkce ve všech podřízených uzlech.  

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 
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časovou řadou (v ČR obvykle data od roku 2009, důvodem je změna metodiky zpracování 

historických dat, jak je popsáno v kap. 3), 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. 5.1.2) 

a vytvoření časové řady pro následnou prognózu. 

2) Prognózování pro všechny územní celky a pro všech typy uvažovaných odpadů (blíže 

popsáno v kap. 5.1.3). 

3) Dopočet nástrojem Justine pro zachování všech požadovaných bilančních vztahu při 

minimální změně dat. 

Praktické aplikace nástroje Justine jsou představeny na dvou případových studiích v kap. 5. 

Tyto aplikace vycházejí z projektu zpracovaného pro MŽP ČR [11], popřípadě představují 

aktualizace výpočtů po ukončení tohoto projektu. 

Vývoj nástrojů Justine a NERUDA [9] 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 [11]. 

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 problému odhadu současného stavu či 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. 

5 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 dvě případové studie, zaměřené na 

několik dostupných typů dat 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. 
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 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. 

5.1 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. 

5.1.1 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 [12]. Pro každý z těchto kódů je splněna alespoň jedna 

z nebezpečných vlastností definovaných směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/EC 

[13].  

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. 

Toto rozdělení bylo provedeno v rámci projektu zpracovaného pro MŽP a je detailně popsáno 

v dokumentu [14]. 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 [14]. 

5.1.2 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 
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často jen jako Q test) [15] na hladině významnosti 0,05. Pomocí této metody byly hodnoty, 

identifikované jako extrémní či odlehlé, nahrazeny průměrem sousedních hodnot. Pokud je 

       pro určitou hodnotu, kde      je referenční tabulková hodnota, určená na základě 

velikosti vzorku a úrovni spolehlivosti, pak je hodnota identifikována jako extrémní. Tab. 2 

dává příklad referenčních tabulkových hodnot, tučně vyznačená hodnota parametru      

(0,507) je relevantní pro tuto případovou studii (7 hodnot, hladina významnosti 0,05). 

Tab. 2: 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. 3 dává příklad produkce NO ke spalování [NO1] ve vybraných ORP. Původní hodnoty 

jsou uvedeny v závorkách, nové vyznačeny červeně. 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. 

Tab. 3: 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) 

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.  

5.1.3 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: 

          (7)  
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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 [16], která bude plánovaně dokončena v roce 2018. Dílčím výsledkem této 

diplomové práce [16] je hodnocení kvality modelu extrapolace pomocí navrženého parametru 

R: 

 

  

 
 

   
 

 

 
   

(8)  

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. 

5.1.4 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. 

Teoreticky mohou být uvažovány dva možné teoretické modely pro výpočet produkce všech 

prognózovaných katalogových čísel a skupin. Uvažované teoretické modely 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 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. 

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. 4.4, 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 
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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. 4. 

Výsledek nástroje Justine (tj. konečná korigovaná prognóza) pro tok NO1 a Liberecký kraj je 

znázorněn v tab. 4 ve sloupci „Predikce 2020 [t], m“. Rozdíl mezi počátečním odhadem 

a konečnou korigovanou prognózou pro ČR byl nezanedbatelný (2,4 %), přestože rozdíl mezi 

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 (6) v kap. 4.3). 

Tab. 4: 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 % 

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. 10. 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. 

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 (3) v kap. 4.3). 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. 4.4). Tato případová studie tedy odůvodňuje uplatnění 
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představeného pokročilého nástroje Justine, který dokáže zpracovat různé modely v různých 

územních celcích. 

 
Obr. 10: Nesoulad v modelech M1 a M2 pro úroveň L1 

Nyní budou představeny samotné výstupy z výpočtového nástroje Justine. Obr. 11 

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. 12 

pak prezentuje odhad produkce pro tok NO1 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. 11: Predikce produkce skupin NO [kt] do roku 2020 pro území ČR 
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Obr. 12: Predikce produkce NO1 [kt] (NO ke spalování) v roce 2020 

5.2 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. 

5.2.1 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. 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).  

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. 

13. 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 [14] a je shrnuto v tab. 5. 
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Obr. 13: 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. 5: 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. 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 
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modelu, který rozpory v datech vyhladí (zprůměruje). Samozřejmě kvalita odhadu složení 

SKO pomocí tohoto přístupu závisí na množství dostupných dat (rozborů SKO). 

5.2.2 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, 

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. 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. 6. 

Tab. 6: 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 

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. 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 
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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. 5.1.3). 

5.2.3 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 (4) (viz kap. 

4.3), spojující několik druhů odpadů dohromady (bližší popis více-složkového problému viz 

předchozí kapitoly). Obr. 14 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.   

 

Obr. 14: 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. 15 

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. 14), ale i vyšší mírou separace (viz obr. 16). 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. 
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Obr. 15: Vývoj množství sledovaných složek SKO v letech 2009-2015 spolu s predikcí v letech 

2016 a 2024 

 

Obr. 16: Vývoj míry separace sledovaných složek v letech 2009-2015 spolu s predikcí v letech 

2016 a 2024 

Obr. 17 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. 18 dává příklad míry separace pro jednotlivá ORP v kraji, a to konkrétně 

v Moravskoslezském kraji. Oproti srovnání pro jednotlivé kraje, lze mezi ORP pozorovat 

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 
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separován papír. Nejnižší míra separace je predikovaná v ORP Orlová, Frýdlant nad Ostravicí 

a Havířov. 

 
Obr. 17: Míra separace sledovaných složek v roce 2024 v krajích ČR 

 
Obr. 18: 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.  
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6 Závěr 

V úvodu práce byly uvedeny výsledky analýzy 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. 4.3, 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. 5), 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 [11], 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 generuje vstupní data např. pro nástroj NERUDA [9]. 

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 
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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. 19. 

 

Obr. 19: Schéma přínosů dizertační práce (*NERUDA viz [9]) 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

  matice příslušnosti pro hierarchickou strukturu územních jednotek 

ARIMA Auto-Regressive Integrated Moving Average 

ARMA Auto-Regressive Moving Average 

  parametr obsahující data (produkce odpadu)  

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

EVO energetické využití odpadu 

GAMS General Algebraic Model System 

  index územní jednotky 

ISO Informační systém o odpadech  

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

  index roku 

KO komunální odpad 

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 

NO nebezpečný odpad 

OH odpadové hospodářství 

OO objemný odpad 

OST ostatní (složka odpadu) 
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PAP papír (složka odpadu) 

PLA plast (složka odpadu) 

POH ČR Plán odpadového hospodářství ČR 

  parametr Dixonova Q testu 

ORP obec s rozšířenou působností  

R parametr kvality modelu extrapolace 

SEP separovaný odpad 

SKL sklo (složka odpadu) 

SKO směsný komunální odpad 

SO spalitelný odpad 

SOP správní obvod hlavního města Prahy  

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 

  směrodatná odchylka 

Pozn.: určité parametry a proměnné použité v matematických modelech v kap. 4 a 5 jsou 

uvedeny přímo v textu u použitých rovnic, nerovnic a funkcí. Z důvodu přehlednosti nejsou 

znovu citovány v seznamu použitých symbolů a zkratek. 

 

 

 


