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ANOTACE 

 

Předložená diplomová práce se zabývá průzkumem současného rozmístění 

velkoobjemových kontejnerů na území města Jihlavy, novým návrhem na rozmístění 

těchto kontejnerů, jejich obslužné oblasti a následně jeho porovnání se současným 

členěním. 

Veškeré úpravy a zpracování dat byly provedeny v programovém prostředí ArcGIS 10 

a Microsoft Office Excel 2007. 

Výsledkem diplomové práce jsou mapové výstupy, které zachycují návrhy na 

optimalizované rozmístění velkoobjemových kontejnerů a k nim příslušných obslužných 

oblastí.  
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SUMMARY 

This thesis deals with the exploration of the current deployment of large containers in 

the town of Jihlava.  The main goal of new location with containers is new design. Find 

their services areas and compared with current classification. 

All modifications and data processing were carried out in the programming 

environment of ArcGIS 10 and Microsoft Office Excel 2007. 

The result of this thesis are the map outputs that capture proposals for optimized 

deployment of large containers and their competent service areas. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

*.dbf  dBase file 

*.mxd  formát pro mapový dokument 

*.pdf  formát pro přenositelné soubory 

*.shp  formát pro uložení vrstev v AcrGIS 

3D  three dimensional 

ArcIMS Arc Internet Map Server 

Atd.  a tak dále 

cm  centimetr 

ČR   Česká republika 

CZ  Czech Republic 

ESRI  Environmental System Research Institute 

GIS  geografický informační systém 

HGF  Hornicko–geologická fakulta 

m  metr 

m
2  

metr čtvereční 

m/s   metr za sekundu 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

POH  plán odpadového hospodářství 

OH  odpadové hospodářství 

Kč  korun českých 

kg  kilogram 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Sb.  Sbírka 

SMJ  Statutární město Jihlava 
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s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

t  tuna 

ul.  ulice 

VBŠ-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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ÚVOD 

S existencí lidstva úzce souvisí také vznik odpadů. Čím je lidstvo vyspělejší, tím také 

narůstá množství vyprodukovaného odpadu. První zákon o odpadech byl přijat v roce 

1991. Hospodářství zabývající se odpady je součástí veřejného sektoru, který by měl 

zaručit potřeby sběru a nakládání s odpady, mluvíme tedy o odpadové politice. Důležitou 

součástí odpadové politiky, je likvidace odpadů, jejíž cílem je také kultivace přírody, tedy 

našeho bezprostředního životního prostředí (Žvačková, 2008). S ohledem na odpady 

vzniká také mnoho problémů, mezi které může patřit přeplňování nádob na odpady, černé 

skládky, znečišťování veřejného prostranství a další.  

Největší nárůst odpadů na území České republiky lze pozorovat v poválečném období, 

kdy se zvýšila spotřeba surovin a materiálů. Tehdy produkce odpadů byla mnohem vyšší a 

nebylo možné pokrýt jejich následné využívání a úpravu. V dnešní době je odpadové 

hospodářství v mnohém dále. Recyklační proces je však velice nákladný, a tak i nadále 

pokračuje využívání výrobků z prvotních surovin nad výrobky ze surovin druhotných. 

Velkou roli zde hraje také lidstvo (MŽP ČR, 2008). 

Většina obyvatel si přeje mít své okolí udržované a čisté. Je tedy nutné poskytnout 

obyvatelům dostatek možností k třídění, sběru a odkládání odpadů. V dnešní době téměř 

každý separuje běžný odpad na plast, sklo a papír. Vznikly také kontejnery na 

elektroodpad a obce umožňují svým občanům zbavit se také objemnějších odpadů ve 

sběrných dvorech či vývozem velkoobjemových kontejnerů dvakrát ročně. Umístění všech 

druhů těchto kontejnerů je velice důležité z hlediska docházkové vzdálenosti od místa 

bydliště. Je nutné také zajistit dostatečné množství těchto kontejnerů tak, aby nedocházelo 

k jejich přeplňování, a zajistit jejich včasný odvoz. Tímto by také byly vyřešeny problémy 

týkající se vzniku černých skládek, které jsou nejen nebezpečné ať už z hlediska šíření 

nemocí, vzniku bakterií, nepříjemného shlukování zvěře, much a jiného hmyzu, nejen že 

dělají na občany špatný dojem, ale také snižují atraktivitu okolí a tím pádem také tržní 

hodnotu pozemků (Ahmed, 2006). 

V minulosti již byly podobné studie zpracovány ať už v České republice či v zahraničí. 

Tyto práce se z velké části zabývaly optimalizací rozmístění nádob na separovaný odpad. 

Návrhy na řešení této problematiky je vhodné řešit v prostředí geografického informačního 

systému, který je dynamický a umožňuje analýzu a vizualizaci dat, které je jinak složité 
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analyzovat či interpretovat. Společným pro tyto práce je určení vhodných lokalit pro 

umístění kontejnerů či různých druhů nádob v lokalitách, kde stávající řešení již nebylo 

vhodné, či bylo zastaralé a dlouho neaktualizované.  

V těchto pracích byl využit software ArcGIS od firmy ESRI, často v kombinaci 

s programovacím jazykem či jiným programem. Nejnovější verze programu ArcGIS byla 

využita také v této práci, jelikož umožňuje řešení tohoto problému pomocí síťových 

analýz.  
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1 CÍL PRÁCE 

Cíl práce byl jasně dán potřebami Magistrátu obce Jihlava, který shledal, že stávající 

situace řešení rozmístění velkoobjemových kontejnerů je zastaralá a nevyhovující a je 

třeba ji přehodnotit. Zadáním byla optimalizace stávajícího rozmístění kontejnerů na 

velkoobjemový odpad, tak aby docházka k těmto kontejnerům splňovala potřeby občanů, a 

je dána vzdáleností 400m ke kontejneru.  

Prvním krokem bylo zhodnocení současného stavu. Veškerá data potřebná ke splnění 

tohoto cíle byla dodána Magistrátem města Jihlavy. Jednalo se o data obsahující informace 

o zaplněnosti jednotlivých kontejnerů, rozmístění těchto kontejnerů, vrstva znázorňující 

silniční síť a ulice v městě, data o majetkovém vlastnictví jednotlivých pozemků a data 

obsahující adresní body v městě Jihlava. Díky těmto datům bylo možné vyhledat stávající 

oblasti s docházkou 400m od kontejnerů a určit tak množství pokrytí obyvatel obce.  

Následně bylo využito síťových analýz, které nabízejí nejen vyhledání servisních 

(obslužných) oblastí, ale také lokační funkce. Lokačních úloh bylo provedeno větší 

množství s různými variantami nastavení, tak aby bylo možné je mezi sebou porovnat, 

porovnat se současným stavem a vybrat to nejvhodnější řešení.  

Výsledkem práce jsou mapové výstupy, které zachycují nejvhodnější varianty řešení 

rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro město Jihlava a uvedení práce na internetové 

stránky. Výsledky práce budou využity městem Jihlava, které by mohly pomoci nejen po 

finanční stránce, ale také by toto řešení mělo přispět pro větší spokojenost občanů obce.  

Jednotlivé body diplomové práce jsou: 

1. Zpracování rešerše 

2. Zhodnocení současného stavu dle vybraných faktoru 

3. Návrh nových možností řešení 

4. Porovnání se současným stavem a vyhodnocení změn 

5. Webové stránky práce a anglické resumé. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Za komunální odpad je v souladu se zákonem (§ 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, (ve znění pozdějších předpisů) považován 

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

komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (Zákon o odpadech, 

2001). 

Občané jsou odpovědni skladovat odpad na místech tomu určených. Při odložení 

odpadu na jedno z těchto míst, se obec automaticky stává původcem a vlastníkem tohoto 

odpadu. Nakládání odpadů v obci má tedy na starost přímo obec, a může jej řídit a 

upravovat pomocí závažných veřejných vyhlášek (Kotoulová, 2007). 

Obec není vlastníkem ani původcem odpadu vznikajícího jakoukoli činností 

právnických osob či osob fyzických oprávněných k podnikání.  

2.1 Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je činnost, která se zabývá předcházením vzniku odpadů, 

nakládáním s odpadem a údržbou a kontrolou místa, kde jsou tyto odpady shromažďovány. 

Mezi hlavní cíle OH můžeme zařadit dva hlavní body, a to předcházení a omezování 

vzniku odpadů a druhým pilířem je naplnění co nejlepšího nakládání s odpady, tak aby 

mohly být maximálně využity jako druhotné suroviny a aby co nejméně zatěžovaly životní 

prostředí (Zákon o odpadech, 2001).  

2.2 Vyčlenění základních pojmů 

 Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. 

 Nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů. 

 Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 
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 Skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném 

po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

 Skládka - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem
 

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. 

 Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu 

využití nebo odstranění. 

 Recyklace odpadů -  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 - činnost, která není využitím odpadů. 

 Původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba 

oprávněná 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. 

 Oprávněná osoba -  každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (Zákon o odpadech, 2001). 

 

2.3 Druhy odpadu 

Všechny druhy odpadů vznikají činností osob ve společenské sféře (komunální odpad) 

nebo sféře výrobní (výrobní odpad). V Katalogu odpadů je uvedeno oficiální vymezení 

odpadů. Zde je odpad veden pod šesticí čísel – první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, 

druhé dvojčíslí podskupinu a třetí dvojčíslí druh odpadů. Kromě tohoto dělení se však 

využívá také jiných odlišení odpadů. Odpady lze členit:  
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• podle základních fyzikálních vlastností: plynné, kapalné, tuhé, směsné, 

• podle základních oborů hospodářské činnosti: výrobní – průmyslové, zemědělské, 

stavební; spotřební – komunální, 

• podle vlivů na člověka a prostředí: nebezpečné, ostatní, 

• podle možností využití jako druhotné suroviny: využitelné, nevyužitelné. (Životní 

prostředí, 2010). 

Odpady, které vznikají v domácnostech lze rozčlenit na odpady využitelné, objemné, 

nebezpečné a ostatní. Využitelné odpady lze chápat jako odpad, který je možné dále 

zpracovávat. Jedná se nejčastěji o odpad jako je sklo, papír, plast, atd. Tyto odpady se 

v obcích nejčastěji třídí do odlišných barevných nádob (Životní prostředí, 2010). 

Specifickým druhem odpadu jsou objemné odpady, jejichž velikost neumožňuje 

odstranění do popelnice, nejčastěji se jedná o starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární 

keramiku a jiné spotřební zboží jako jsou lyže, kola, matrace a další. Tento odpad je pro 

obyvatele obcí zcela jistě zásadní. Je možné jej odvážet na sběrný dvůr, často je tento 

odvoz však komplikován rozměry daného odpadu. Proto jsou v některých obcích 

v určitých termínech přistavovány velkoobjemové kontejnery, nebo zde zajíždí speciální 

sběrna. 

Nebezpečný odpad se nesmí vyhazovat do popelnice, neboť vykazuje nebezpečné 

vlastnosti. Mezi tyto odpady můžeme zařadit léky, baterie, zářivky. Také pro tyto odpady 

jsou zřizovány speciální nádoby, do kterých patří odpad výlučně daného typu.  

Ostatní odpad je odpad, který zbude po vytřídění všeho, co je možné využít. Tento 

druh odpadu je možné vyhazovat do odpadkového koše, popelnice či kontejneru.  
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3 ZÁJMOVÁ OBLAST – STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA 

Statutární Město Jihlava (dále jen SMJ) je krajským městem kraje Vysočina. Jihlava 

má 51 222 obyvatel (k 1.1.2010) a nachází se na území Českomoravské vrchoviny, 

pouhých 8km od dálnice D1. Město leží mezi Čechami a Moravou a je nejstarším horním 

městem v České republice. Ve 13. století zde byly nalezeny stříbrné rudy a tehdy začalo 

město vzkvétat. Přistěhovalo se sem velké množství horníků, řemeslníků a obchodníků.  

SMJ se nyní rozkládá na obou březích toku řeky Jihlavy. Mimo jiné si město drží 

prvenství v oblasti právní, bylo zde poprvé ve střední Evropě kodifikováno horní právo a 

po mnoho následujících let byla Jihlava sídlem vrchního horního soudu. Význam těžby 

stříbra poklesl ve 14. století. 

V 16. století vypukl v Jihlavě požár a město bylo nově zrenovováno v renesančním 

stylu a vznikl tak tzv. jihlavský typ domů. Během třicetileté války bylo město zničeno a 

vylidněno a trvalo dalších sto let, než město dosáhlo kulturního i hmotného rozvoje. Město 

tak získalo barokní ráz.  

Dalšímu rozvoji napomohla výroba sukna, když za Marie Terezie přišlo do města velké 

množství nizozemských soukeníků. V druhé polovině 18. století se Jihlava stala druhým 

největším producentem sukna v monarchii. V 19. století byly zbourány městské brány a 

město od této doby mění svůj ráz. Jihlava je tak díky své historii velice navštěvovaným 

městem, právě díky kombinací stylů gotického, renesančního a barokního. V roce 1982 se 

město stalo městskou památkovou rezervací a od roku 2000 je také centrem Vysočiny.  

V roce 2004 zde byla také založena Vysoká škola polytechnická (Jihlava, 2012). 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v Jihlavě od roku 1971 

 

 

 

 
 

Obrázek 1: SMJ Jihlava 
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3.1 Odpadové hospodářství na území města Jihlava 

Plán odpadového hospodářství SMJ (dále jen POH) je v souladu s POH kraje 

Vysočina, vydaným v roce 2004. V POH města Jihlavy je uvedeno, že v roce 2009 byla 

produkce odpadů přibližně 59t nebezpečného odpadu a 19 400t ostatního odpadu. 

Současný POH je vyhotoven na období let 2011-2015. POH města Jihlavy vychází 

z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství.  

V Jihlavě je prováděn oddělený sběr na 252 sběrných hnízdech, která jsou vybavena 

nádobami na plasty, nápojové kartony, papír a sklo. Biologický odpad je možné odkládat 

v kompostárnách či mobilních kontejnerech v rámci mobilního svozu (Plán odpadového 

hospodářství statutárního města Jihlavy, 2011). 

Objemný odpad je možné odkládat ve sběrných dvorech, či mobilních kontejnerech 

v rámci mobilního svozu. Mobilní svoz je zpravidla prováděn dvakrát ročně. Na území 

Jihlavy jsou velkoobjemové kontejnery rozmístěny na 54 sběrných místech určených pro 

občany obce. Dalších 10 velkoobjemových kontejnerů je umístěno v zahrádkářských 

koloniích a nejsou v této práci řešeny, jelikož nebyly náplní mé práce. Krom těchto 

kontejnerů jsou v městě také tři stálé sběrné dvory s obsluhou, ve kterých je možné 

odevzdat zdarma velkoobjemový odpad, ale také recyklovatelný odpad – papír, plast, sklo, 

nápojové kartony, bioodpad, nebezpečný odpad i kov. V rámci sběru je zde také realizován 

zpětný odběr, tedy odběr starých pneumatik, elektrozařízení nebo též baterie. Tyto dvory 

se nacházejí v bezprostřední blízkosti centra města, z důvodu dobré dostupnosti pro 

občany. Největší produkci lze pozorovat u směsného komunálního odpadu, následuje 

objemný odpad a biologicky rozložitelný odpad. Dva sběrné dvory provozuje společnost 

Služby města Jihlavy s.r.o. a jeden sběrný dvůr společnost Remat Jihlava s.r.o (Plán 

odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy, 2011). 

Odpad z velkoobjemových kontejnerů se rozváží na skládku Henčov, která se nachází 

na okraji obce Jihlava. 

Cíle odpadového hospodářství obce se kryjí s cíli odpadového hospodářství České 

republiky. Směrnice Evropské unie týkající se odpadového hospodářství přikazuje 

omezování vzniku odpadů a následně lepší organizaci v nakládání s odpady a jejich 

likvidaci. Město Jihlava musí dodržovat celosvětovou hierarchii nakládání s odpady: 
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 předcházení vzniku, 

 úprava za účelem opětovného použití, 

 recyklace, 

 energetické využití, 

 odstranění.  

 

 

Cíle odpadového hospodářství města:  

1. zajištění informovanosti spotřebitelů a úředníků magistrátu, 

2. ekologicky šetrné výrobky jsou zohledněny v nákupech města, 

3. maximalizace odděleného sběru plastových a papírových obalů a pokračování 

v separaci papírových odpadů v rámci sdruženého plnění, 

4. využití sběru a využití vyřazených zařízení (objemných odpadů), 

5. realizovat projekt pro školy,  

6. realizovat nový sběrný dvůr, 

7. upravit stávající síť stanovišť pro sezónní umístění kontejnerů na objemný 

odpad, 

8. odděleně shromažďovat jednotlivé druhy bulogicky, rozložitelných odpadů a 

snížit hmotnostní BRKO uložených na skládky, 

9. směsný komunální odpad energicky využívat, 

10. biologicky rozložitelné odpady zpracovávat v zařízení pro využití těchto 

odpadů, 

11. zajistit informovanost spotřebitelů, 

12. sbírat a využívat stavební a demoliční odpady, 

13. podpora odděleného sběru a materiálového využití odpadů na úřadě, 

14. omezit odstraňování skládkováním o 20% hmotnosti do roku 2015 ve srovnání 

s rokem 2000, 

15. zajistit, aby byly stanoveny postupy pro případ mimořádných situací, 
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16. zapojit právnické a fyzické osoby do systému města (Plán odpadového 

hospodářství statutárního města Jihlavy, 2011). 

 

Jak je zřejmé podle názvu diplomové práce je cíl POH uvedený v bodě č. 7 náplní této 

práce. Opatření, která jsou uvedená k tomuto bodu v POH Jihlavy, patří oslovení majitele 

pozemků, které jsou vhodné k sezonnímu umístění kontejnerů, s žádostí o souhlas 

k sezonnímu umístěni kontejneru na objemný odpad či vytipovat jiné vhodné lokality. 

Nejprve je tedy nutné vytipovat vhodná místa pro umístění mobilních stanovišť kontejnerů, 

zajistit využití pozemků pro zábory dohodou s majiteli pozemku. Z tohoto hlediska bylo 

nevhodnější privátně určovat místa k umístění kontejnerů, která jsou v majetku města a až 

poté hledat místa jiná (Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy, 2011). 
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Obrázek 2: Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v Jihlavě v roce 2012 
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4 REŠERŠE A METODIKA 

Prácí na téma optimalizace rozmístění kontejnerů či nádob na odpad, bylo zpracováno 

již mnoho. Jelikož tato problematika byla řešena již před pár lety, byla využitelnost 

programů značně odlišná. Také autoři těchto prací přistupovali k řešením takovýchto úloh 

rozdílně. Často bylo řešení rozmístění kontejnerů v konečném důsledku posouzeno 

vizuálně.  

4.1 Rešerše 

Radek Blecha (Blecha,2009), autor práce Informační systém pro řízení optimálního 

sběru a  svozu odpadu s využitím GIS, řeší svou práci aplikováním informačního systému. 

Tato práce je převážně zaměřena na popis středisek sběrných dvorů, jejich obsluhu, 

evidenci odpadů a řešení svozu velkoobjemových kontejnerů do těchto středisek. Využívá 

ohodnocenou silniční síť atributy délky cesty, čas na projetí této cesty a členitost terénu. 

Při konečném řešení však využívá při vyhledávání optimální trasy pro svoz 

velkoobjemového odpadu ze sběrných středisek mapy.cz či Google maps API (Obrázek 2). 

Trasy pak následně porovnává mezi sebou a vybírá tu nejlepší, což je z hlediska času i 

přesnosti ne příliš vhodné. Pro optimalizaci svozu komunálního odpadu pak využívá 

speciální SW, jehož hlavní nevýhodou jsou velké náklady.  
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Obrázek 3: Optimalizace svozové oblasti, Radek Blecha 

 

Další vyhotovenou práci, podobnou této, je práce Optimalizace rozmístění nádob na 

separovaný sběr odpadu v Blansku, jejíž autorem je Jan Kopecký (Kopecký, 2007). 

Zabývá se systémem třídění odpadů, současným stavem separace odpadu v Blansku a 

faktory, které tento stav ovlivňují. V této práci využívá data, která obsahují seznam adres, 

avšak bez možnosti zjistit počty obyvatel bydlících na těchto adresách, a dále data 

obsahující rozmístění kontejnerů. Autor řeší problém tak, že stávající kontejnery nechává 

umístěny na svých dosavadních místech a plošně přidává nové kontejnery. Výsledky své 

práce srovnává s daty, které obsahují aktuální zaplněnost stávajících kontejnerů. Takové 

srovnání je také součástí mé práce. Přípravu práce tento autor řeší v programovém 

prostředí ArcView a ArcExplorer (viz Obrázek 4), ale následné zpracovávání dat řeší 

programováním v SQL. Zobrazení výsledku zase převádí zpět do ArcView. Toto řešení je 

zbytečně zdlouhavé, a navíc možnosti programu ArcGIS z hlediska práce se síťovými daty 

a ohodnocováním dat vysoce převyšují možnosti programování v SQL. Velkou nevýhodou 

této práce je taktéž použití Manhattanské metriky, tedy umělé pravoúhlé sítě, která 

nekopíruje přesnou silniční síť, tudíž jsou výsledky této práce značně zkreslené. Řešení 

dělí na řešení pro městské části a návrh pro Blansko. Umísťování kontejneru pro městské 

části řeší vytvořením tabulky všech kombinací adresních bodů a potencionálních umístění 
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kontejnerů. Dále k této tabulce přidává sloupce vzdáleností kombinovaných míst, 

vyseparovaného množství odpadů. Dále generuje tabulku permutací potencionálních 

umístění. Další úpravou této tabulky získává ekologické a ekonomické ohodnocení. V 

návrhu řešení pro Blansko nejprve vyjímá pokryté adresní místa a další postup je stejný 

jako v předchozím řešení. V prostředí ArcView vytváří tématickou mapu.   

Obrázek 4: Adresní body v ArcExplorer, Jan Kopecký 

 

Za další podobnou práci lze považovat práci Analýza rozmístění nádob na 

separovaný odpad v Přerově (Urban, 2012). Jsou zde provedeny analýzy dostupnosti jako 

je analýza hustotních map využitím jádrového vyhlazení, analýza obslužných zón pomocí 

Thiessonových polygonů a modulu Closest facilities a jejich následné srovnání (Obrázek 

5). Následně vytváří také matici nákladu OD Cost Matrix a vytváří obslužné zóny pomocí 

analýzy Service Area, kombinací těchto dvou analýz získává celkovou dostupnost. 

Optimalizaci pak provádí ručním přidáváním kontejnerů. V práci jsou řešeny pouze 



 

26 

 

nejproblémovější oblasti ve městě Přerov.  

 

Obrázek 5: Porovnání obslužných zón, Tomáš Urban 

 

Poslední z prací lze zmínit práci Tomáše Kupči z roku 2008 na téma Optimalizace 

odpadového hospodářství města Frýdek-Místek metodami GIS (Kupča, 2008). Zabývá se 

studiemi rozmístění nádob na separovaný odpad. V práci využívá skutečné průběhy 

silniční sítě jen pro část zkoumaného území. Pro vymezení aktuálního stavu obslužnosti, 

ale využívá Thiessonovy polygony. Návrh na nové obslužné zóny vyhledává pomocí 

metody Buffer a pro část území využívá metodu síťových analýz Find Service Area. 

Závěrem uvádí velké rozdíly mezi těmito metodami (Obrázek 5). 
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Obrázek 6: Porovnání metod Buffer a Find Service Area, Tomáš Kupča 
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 Dnešní metody, které nabízí program ArcGIS, jsou zcela jistě přesnější, také 

manipulace s těmito daty je hbitější a proto je možné v rámci zpracovávání tohoto projektu 

využít širokou škálu modulů, které nám umožňují vytvořit větší množství podkladů a 

mapových výstupů. Většina výše zmíněných prácí využívá pouze Manhattonovskou 

matriku, tedy pohyb v síti po pravoúhlé síti, k vymezení současného stavu využívají 

Thiessonovy polygony nebo metody Buffer, což také není příliš vhodné, jelikož tato 

metoda nevyužívá ke svému řešení silniční síť. Dále pak nové umísťování kontejnerů 

provádějí nejčastěji ručně. Tomáš Urban ve své práci pro město Přerov využil síťových 

analýz, tedy také silniční sítě, ale při umísťování nových kontejnerů postupoval stejně jako 

ostatní, tedy ručním umísťováním kontejnerů. V mé práci jsou plně využity prostředky 

síťových analýz, jsou tedy využity jen skutečné průběhy silnic a také umísťování 

kontejnerů není provedeno ručně, ale je využita analýza Locate/allocate.   

Pro veškeré aplikace popsané výše je vhodné využít program ArcGIS, který nabízí 

řešení výše popsané problematiky.  

Síťové analýzy, které program nabízí, jsou:  

 vyhledání nejvhodnější trasy, 

 vyhledání servisních oblastí, 

 lokace/alokace a další.  

Pro správné fungování těchto modulů je nutné mít správně vytvořenou geodatabázi 

naplněnou daty. Těmto datům je možné nadefinovat velkou škálu atributů, které jsou 

následně využívány v síťových analýzách. Jako příklad lze uvést nastavení výškových 

modelů, které zpřesňují síťové analýzy. Jiným příkladem může být nadefinování určitých 

omezení pro vozidla, které překračují povolenou hmotnost.  

Během vytváření síťových dat je nutné správně ohodnotit síť, kterou budeme dále 

zpracovávat. V našem případě se jedná o ohodnocení komunikací vzdálenostmi.  

Jelikož nabídky extenze Network Analyst jsou široké, je téměř nemožné je všechny 

vyjmenovat.  

Data použitá v této práci byla poskytnutá Magistrátem města Jihlavy ve formátu 

vhodném ke zpracován v GIS programu AcrGIS. Byly zpracovávány ohodnocené úseky, 

v podobě silnic. Veškerá data a postupy jsou podrobněji popsány v kapitole 7 Postup práce. 
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4.2 Metodika 

Matematický základ pro popis síťových analýz je v teorii grafů. Graf je složen z uzlů a 

hran, které jsou buď orientované, pak mluvíme o orientovaném grafu, nebo neorientované, 

pak se jedná o graf neorientovaný. Hrany spojují jednotlivé uzly. Pokud jsou tyto hrany a 

uzly ohodnocené podle nějakého atributu, který nás zajímá, mluvíme o grafu ohodnoceném 

nebo též o síti. Síť je tedy systém vzájemně propojených prvků, jako jsou linie spojující 

body. Příkladem sítě mohou být dálnice, které spojují města, vzájemně propojené ulice 

apod. Toto propojení je velice důležité aby se mohlo cestovat v síti (Demel, 2002). 

Síťové analýzy jsou hojně využívány také v GIS systémech. Jedná se převážně o 

lokalizační a alokační úlohy. Nejčastěji se využívají v úlohách, ve kterých určujeme 

dopravní či časovou dostupnost území. Také slouží k analýzám jako je směrování 

z jednoho bodu do druhého, vyhledání nejbližšího zařízení, výběr nejvhodnější trasy 

z hlediska délky, či nákladů. Úlohy o nejkratších cestách patří k nejčastěji aplikovaným 

úlohám teorie grafů. V těchto úlohách můžeme řešit dostupnost území. Dostupnost je 

v této práci důležitá z hlediska spokojenosti občanů.  

Pojem dostupnost si můžeme vysvětlit jako určitý ukazatel, který na základě 

přístupnosti nebo dosažitelnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení 

v rámci dané prostorové struktury (Kusendová, 1996). Způsobů ohodnocení dopravní 

dostupnosti je vícero, míry dostupnosti můžeme rozdělit takto: 

 metrická přímá – využívá se u ní přímé vzdušné vzdálenosti mezi dvěma uzly, 

využívá se zejména v letecké dopravě,  

   
       

 

 

 

kde   
  je míra přímé dostupnosti v místě i,    

  je euklidovská vzdálenost mezi 

místy i a j a j je index cíle, 

 metrická cestní – jedná se o měření po komunikaci. Míra cestní dostupnosti 

používá výpočet vzdálenosti po trase přesunu, jedná se tedy o délky cest v grafu. 

Tato míra je také použitá v této práci. Stanovuje se na základě určitého modelu 

dopravní sítě a nejčastěji se využívá v úloze typu nejkratší cesta:  
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kde   
  je míra cestní dostupnosti v místě i,    

  je délka nejkratší cesty z místa i do 

j a j je index cíle, 

 časová – jedná se o časovou dostupnost, vyjadřuje celkovou dobu cestování ze 

zkoumaného zdroje do všech cílů hvězdicovým způsobem: 

   
       

 

 

kde   
  je míra časové dostupnosti v místě i,    je doba nejkratšího přesunu z místa i 

do j a j je index cíle, 

 topologické přímé – vyjadřují celkový počet sousedních uzlů v grafu, nejlepší 

přímou topologickou dostupnost má uzel s nejvyšším počtem sousedů:  

   
       

 

 

kde   
  je míra přímé topologické dostupnosti v místě i,    je indikátor sousedství 

uzlu vzhledem k uzlu i a j je index cíle, 

 topologické nepřímé – vzdálenosti mezi uzly jsou vyjádřeny počtem hran na 

nejkratší cestě mezi nimi, nejlepší nepřímou topologickou dostupnost pak bude mít 

uzel s nejmenší hodnotou ukazatele. Podle teorie grafu se jedná o střed grafu, tedy 

o uzel s minimální excentricitou  

   
       

 

 

 

kde   
  je míra nepřímé topologické dostupnosti v místě i,    

 je počet hran na 

nejkratší cestě mezi msty i a j a j je index cíle, 

 cenové – jsou založeny na ceně dopravy 

   
       

 

 

kde   
  je míra cenové dostupnosti v místě i,    je cena nejlevnější přepravy z místa 

i do j a j je index cíle, 

 ostatní (Horák, 2011). 
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Poměrně využívanou úlohou v GIS, je tvorba nebo vyhledávání obslužných či 

servisních oblastí. Obslužná oblast je ohraničené území, jehož centrem je v našem případě 

kontejner. Hranice těchto oblastí jsou určeny dostupností území do 400m v těchto 

oblastech a vymezují bytové jednotky, které spadají pod daný kontejner. Tedy obyvatelé 

v těchto domech žijící, mají k tomuto kontejneru blíže než ke kontejnerům ostatním.  

 Jelikož jsou síťové analýzy velice rozsáhlé, je možné je aplikovat na velkou řadu 

problematických jevů.  
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5 POUŽITÝ SOFTWARE  

5.1 ArcGIS  

Software (dále jen SW) byl použit z toho důvodu, že jsem s ním byla seznámena 

v průběhu studia a také data poskytnutá Magistrátem města Jihlava byla ve formátu 

podporovaném ArcGISem.  

ArcGIS poskytuje produkty pro implementaci geoinformačních systému pro práce 

jednoho uživatele či mnoho uživatelů na pracovních stanicích, serverech, webech a 

v ostatních oblastech. ArcGIS je integrace GIS softwarových produktů pro tvorbu a 

zdokonalování GIS. Skládá se ze čtyř základních rámců: 

 ArcGIS for Desktop – integrovaná sada profesionálních GIS aplikací, používají 

se tři hlavní produkty: ArcView, ArcEditor, ArcInfo; 

 ArcGIS for Server - ArcIMS, ArcGIS Server a ArcGIS Image Server;  

 ArcGIS for Windows Mobile - ArcPad a ArcGIS Mobile se využívá v oblasti 

výpočetní techniky; 

 ArcGIS online – rozšířitelné softwarové komponenty pro vývojáře GIS, tvorba 

uživatelských GIS aplikací atd (ESRI, 2001). 

5.2 ArcGIS for Desktop 

ArcGIS for Desktop kombinuje uživatelské potřeby se zkušenostmi GIS profesionálů. 

Je možné využít tři softwarové produkty. Jedná se o ArcView, ArcEditor a ArcInfo. 

Nástroje, kterých ArcGIS for Desktop využívá je mnoho, mezi hlavní se řadí design a 

tvorba geografický databází, tvorba a správa pracovního prostředí a datových souborů, 

editace a zpracovávání údajů, tvorba map a 3D vizualizací a geoprocessing.  

ArcGIS for Desktop se skládá z modulů ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. Jejich 

společným použitím můžeme provádět celou řadu GIS úkolů včetně správy geografických 

dat, shromažďování dat a jejich editaci, mapování, vizualizace a geografické analýzy 

(ESRI, 2001).  
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5.2.1 ArcMap 

ArcMap je centrální aplikace ArcGIS for Desktop pro zobrazení a manipulaci  

geografických dat, zahrnuje mapování, dotazy, výběry a editace. ArcMap umožňuje 

vytvářet a pracovat s mapovými dokumenty. Mapový dokument se skládá z  

datových rámců, vrstev, symbolů, popisků a grafických objektů.  

5.2.2 ArcCatalog 

Aplikace ArcCatalog pomáhá spravovat geoinformace, soubory dat, mapové 

dokumenty, jednotlivé vrstvy a mnoho dalšího. K dispozici je také spojení popisné 

informace o geografických vlastnostech a informace o datových souborech. Mnoho těchto 

dat a informací, bývá sestavováno z různých zdrojů.  

5.2.3 ArcToolbox 

Mnoho z GIS prací zahrnuje použití  ArcMapu a ArcCatalogu pro správu, zobrazování 

a dotazování geografických dat. Velkou části práce s daty zahrnuje také zpracování 

geografických dat jako je tvorba nových datových souborů, známá jako geoprocessing. 

Geoprocessing je používán prakticky ve všech fázích GIS - v automatizaci dat, v 

sestavování a správě dat; v analýzách a modelování; také v pokročilejší kartografii. 

Funkce, které náleží geoprocessingu jsou prostorové analýzy, převod dat z 

jednoho formátu do druhého, jednoduché operace pro správu dat, jako je kopírování 

souborů dat, integrace dat, jako je připojení mapových listů, a mnoho dalších operací. 

Tyto funkce jsou součástí nástroje ArcToolbox, a jsou v toolboxu seskupeny do kategorií 

(ESRI, 2001).  

5.3 Extenze Network Analyst 

Extenze ArcGIS for Desktop přidávají speciální funkce pro shromažďování dat, 

kartografickou tvorbu a pokročilou geografickou analýzu. Některé z těchto produktů 

mohou být zahájeny buď z ArcCatalogu a nebo ArcMapu.   
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Extenze Network Analyst se používá pro analýzu dopravní sítě. S touto extenzí lze 

pracovat v ArcCatalogu, ArcMapu i ArcToolboxu.  Extenze zahrnuje velkou škálu prací se 

síťovými daty, od jejich tvorby až po jejich zpracování a následné úpravy. Analýzy, které 

tato extenze obsahuje, jsou tyto:  

 New Route – nalezení cesty mezi dvěma či více body (nejkratší, nejrychlejší, 

nejlevnější, atd.), 

 New Service Area – vyhledání obslužné oblasti do určité vzdálenosti či potřebného 

času od daného místa, 

 New Closest Facility – nalezení nejbližšího zařízení, 

 New OD Cost Matrix – výpočet nákladové matice, 

 New Vehicle Routing Problem – řešení pro směrování vozidel, 

 New Location-Allocation – lokační/alokační úlohy (ESRI Help, 2010). 

 

V této práci byly použity úlohy lokační/alokační, vyhledání obslužné oblasti a také 

nalezení cesty. Tyto analýzy obsahují různá nastavení, na jejichž základě získáme potřebné 

výsledky, které můžeme dále zpracovávat a upravovat, a které nám pomáhají v našem 

rozhodování. 

5.3.1 Lokační/alokační úlohy 

Lokační/alokační analýzy jsou hojně využívány jak v soukromém sektoru, tak v sektoru 

veřejném. V soukromém sektoru je to vhodné řešení pro umístění např. kavárny ve městě, 

což je velice důležité z hlediska klientely. Takové umístění může této kavárně, nebo 

jinému zařízení, napomoct k jejímu udržení na trhu a zachování si stálé návštěvnosti za 

podmínek co nejnižších nákladů na provoz.  

Mezi veřejný sektor můžeme zařadit školy, nemocnice, knihovny, požární stanice, atd. 

Tato zařízení poskytují okolní komunitě vysokou kvalitu za co nejnižších nákladů. Také 

zde je tedy rozhodující umístění jednotlivých budov, které tyto služby nabízejí.  

Na jedné straně pak máme body, tedy místa, která prezentují zařízení, které nabízí 

požadované zboží či služby. Na straně druhé pak místa, která budou tato zařízení využívat, 

například adresy domů s počty osob zde žijících. Lokaci lze vysvětlit jako lokalizaci 
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zařízení v území. Oproti tomu alokace je umísťování bodů, které budou využívat dané 

zařízení. 

ArcGIS nabízí šest různých typů řešení problému úloh založených na problému 

lokalizace: 

 minimalizace impedance, 

 maximalizace pokrytí, 

 minimalizace počtu zařízení, 

 maximalizace návštěvnosti,  

 maximalizace tržního podílu, 

 cílový tržní podíl (ESRI Help, 2010). 

 

V našem případě je nejvhodnější využít dvou prvních typů, minimalizovat impedanci, 

tedy minimalizovat vzdálenost docházky k jednotlivým kontejnerům pro obyvatelé obce, či 

maximalizovat pokrytí obce Jihlavy návrhem rozmístění kontejnerů. Možnou variantou by 

bylo také zvolení minimalizace počtu zařízení – tedy kontejnerů. Jelikož však ze strany 

Magistrátu Jihlavy, nebyly dodány žádné podmínky na počet kontejnerů, byly testovány 

pouze první dvě možné varianty.  

Testováním výše popsaných typů lokačních analýz lze zjistit, že při určitém nastavení 

rozdílných úloh můžeme získat velice podobné či zcela stejné výsledky. Proto bylo 

důležité otestovat více různých variant, vyhodnotit je a z nich vybrat nejvhodnější, která by 

splňovala veškeré podmínky.   

5.3.2 Vyhledání obslužné oblasti 

Servisní oblast, nebo též obslužnou oblast, je možné hledat v okolí jakéhokoli místa 

v síti. Jedná se o region zahrnující všechny dostupné silnice, které jsou specifikované 

impedancí. Impedance se volí jako cestovní čas v minutách či vzdálenost v kilometrech 

Jako příklad lze uvést oblast, které je možné dosáhnout do 5-ti minut od výchozího bodu 

sítě, zahrnující všechny silnice dostupné v tomto časovém údaji. V některých případech je 



 

36 

 

možné takových oblastí volit více, v různých intervalech. Lze také nastavovat různá 

omezení a příkazy. 

Výsledkem této analýzy mohou být polygony či linie. V našem případě byly využity 

polygony, jelikož jsou názornější. Polygony lze zvolit generalizované, detailní či polygony 

s obrubou. V této úloze bylo využito detailních polygonů (ESRI Help, 2010). 

5.3.3 Nalezení cesty 

Tato analýza zahrnuje vyhledání nejrychlejší, nejkratší nebo nejlevnější cesty 

v závislosti na impedanci. Pokud, budeme za impedanci považovat čas, pak bude řešením 

nejrychlejší cesta. Nejvhodnější cesta bude definovaná jako cesta s nejnižší impedancí. Pro 

impedanci může být nastaven jakýkoliv nákladový atribut.  

Tato analýza byla využitá v závěrečných pracích jako ukazatel toho, jak napomohla 

optimalizace rozmístění kontejnerů po finanční stránce, tedy ušetření či navýšení nákladů 

na odvoz kontejnerů na skládku, oproti původnímu rozmístění kontejnerů (ESRI Help, 

2010). 
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6 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ROZMÍSTĚNÍ 

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

Jihlava na svém území rozmisťuje velkoobjemové kontejnery 2x ročně, na jaře a na 

podzim. Je to období, kdy se v domácnostech tvoří největší množství objemného odpadu. 

Na jaře je to období po dlouhé zimě, v době kdy mizí sněhová pokrývka a obyvatelé ve 

velké míře uklízejí své domy. Na podzim je pak umístění těchto kontejnerů svázáno 

s úklidem zahrad a domů, po létě, kdy většina obyvatel uklízí své domovy před vánočními 

svátky a zazimovávají své zahrady. S těmito činnostmi je spojeno hromadění velkého 

množství objemnějších odpadů, které není možné vyhodit do popelnic. V období mimo 

tohoto, je občanům umožněno zbavit se objemného odpadu na území obce Jihlavy ve třech 

sběrných dvorech. 

Na území obce Jihlavy bylo v podzimních měsících roku 2011 umístěno 112 

velkoobjemových kontejnerů, z toho 28 kontejnerů na bioodpad. Na jaře roku 2012 bylo 

umístěno 117 kontejnerů, z toho 28 kontejnerů na bioodpad. Na podzim roku 2012 bylo 

umístěno 103 kontejnerů, z toho 26 kontejnerů na bioodpad. Město sleduje zaplněnost 

těchto kontejnerů a na základě zjištěných hodnot byly na některých místech kontejnery 

ubrány či přidány.  

Velkoobjemové kontejnery rozmístěné na území Jihlavy jsou rozděleny do 9 

svozových oblastí. V těchto oblastech se vyskytují jak velkoobjemové kontejnery, tak 

kontejnery na bioodpad. Další kontejnery jsou pak umístěny v oblastech zahradních chat a 

rekreačních zařízeních. Velkoobjemové kontejnery mají objem 20m
3
, kontejnery na 

bioodpad mohou být také menší, potom mají objem 9m
3
. V každé ze svozových oblastí 

jsou velkoobjemové kontejnery umístěny na 6 různých místech, kontejnery na bioodpad 

jsou rozmístěny v různém množství. V této práci jsou řešeny pouze velkoobjemové 

kontejnery umístěny v 9 svozových oblastech.  

Město Jihlava má stávající rozmístění kontejnerů řešeno tak, že pouhých 13% území 

obce spadá do svozových oblastí. Tímto jednoduchým ukazatelem lze zjistit že 87% území 

obce má špatnou dostupnost k jednotlivým kontejnerům. Pokud se zaměříme pouze na 

urbanizované oblasti, ve kterých žijí občané zjistíme, že 29% zastavěného území je mimo 

docházkovou vzdálenost 400m, a tedy je z tohoto hlediska vhodné rozmístění kontejnerů 
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prošetřit a zhodnotit stávající stav a optimalizovat jej rozmístěním kontejnerů na jiná místa 

v městě, či případně podat návrh na umístění nových velkoobjemových kontejnerů a tímto 

zvýšit pokrytí obce.  

Další hodnotou, která je při prvotním rozhodování hlavním z ukazatelů, je počet 

obyvatel v jednotlivých docházkových oblastech kolem kontejnerů s docházkou do 400m. 

Vzdálenost 400m byla stanovena Magistrátem obce. Ačkoliv je v POH uvedený celkový 

počet obyvatel 51 222, po kontrole dat v atributové tabulce vrstvy nesoucí informace o 

adresách s počty obyvatel zde žijících, vychází celkový počet obyvatel na 49 449. Je 

důležité poukázat také na problematiku osob, které mají nahlášený trvalý pobyt na tzv. 

úřední adrese Magistrátu města Jihlava. Jedná se o adresu Masarykovo nám. 97/1, 

s počtem obyvatel 2297. Jelikož se tito občané na této adrese ve skutečnosti nevyskytují, 

nemají ani možnost produkovat jakýkoliv velkoobjemový odpad, tudíž po dohodě 

s Magistrátem města Jihlava, nebyly atributy této adresy v dalších analýzách 

zpracovávány.  

Jelikož data poskytnutá Magistrátem jsou aktuálnější, bylo dále počítáno s celkovým 

počtem obyvatel 47 202 (hodnota zbavena 2297 obyvatel). Provedením analýzy vyhledání 

obslužných oblastí s docházkou do 400m bylo zjištěno, že počet obyvatel pokrytých těmito 

oblastmi je 41 306, což je 88% obyvatel. Tento údaj je tedy jasným znamením že 12% 

obyvatel, tedy 5896 obyvatel, má docházkovou vzdálenost ke kontejnerům větší než 400m.  

Pokryté území 

typ ukazatele pokrytí do 400m 

celková plocha 13% 

urbanizovaná plocha 71% 

počet obyvatel 88% 

 

Tabulka 1: Pokryté území 

Všechny výše popsané jevy ukazují, že je důležité přepracovat stávající rozmístění, 

čehož si je vědom také Magistrát města Jihlavy, který zařadil tento cíl také do POH, pro 

roky 2011-2015.  

Důležitým ukazatelem je také to, pro kolik obyvatel je využitelná jedna nádoba podle 

jejího objemu. Z původních poskytnutých tabulek byla převedena procentuální zaplněnost 

kontejnerů v jednotlivých obdobích na objem zaplněnosti v jednotkách m
3
. V různých 
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obdobích bylo také odlišné zaplnění kontejnerů. V mapě, uvedené v Obrázku 7, je 

zachycena průměrná zaplněnost kontejnerů (uvedená také v Tabulce 2), vypočtená pro 

všechny tři období, tedy podzim 2011 a 2012 a jaro 2012.  

Průměrná zaplněnost  

lokalita čís. zaplněnost lokalita čís. zaplněnost lokalita čís. zaplněnost 

1 16,7 19 25,1 37 20 

2 28,3 20 26,7 38 12,3 

3 21,7 21 18,3 39 23,3 

4 15 22 16,7 40 24,8 

5 39,6 23 11,7 41 16,7 

6 28,7 24 45,7 42 33,3 

7 20 25 29,9 43 19,3 

8 11,7 26 36,4 44 29,3 

9 21,6 27 43,3 45 16,7 

10 33,3 28 18,3 46 23,3 

11 20 29 22,7 47 15 

12 31,6 30 30 48 22,7 

13 25,3 31 18,3 49 16,7 

14 11,7 32 16,7 50 16,7 

15 28 33 20 51 14 

16 20 34 24,8 52 22,3 

17 33,3 35 21,7 53 46 

18 16,7 36 26,7 54 31,7 

Tabulka 2: Průměrná zaplněnost kontejnerů 
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Obrázek 7: Průměrná zaplněnost kontejnerů v letech 2011-2012 

Pomocí atributových dotazů v programu ArcGIS byly zjištěny počty obyvatel spadající 

do jednotlivých oblastí. Podělením množství odpadu v jednotlivých lokalitách počtem 
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obyvatel, lze zjistit hodnoty, ukazující kolik m
3
 odpadu spadá na jednoho obyvatele v dané 

docházkové oblasti. 

Jelikož zaplněnost kontejnerů je v různých obdobích značně variabilní, proto bylo 

potřebné pracovat s průměrnými hodnotami. V následující tabulce uvedeny vypočtené 

průměrné hodnoty představující objem odpadu na osobu v jednotlivých lokalitách, ve 

kterých jsou umístěny kontejnery. Tyto hodnoty jsou znázorněny také v mapě na 

následujícím Obrázku 8.  

 

Průměrný objem odpadu na osobu v jednotlivých lokalitách 

lokalita 
č. 

objem odpadu/os (m3) lokalita 
č. 

objem odpadu/os 
(m3) 

lokalita 
č. 

objem odpadu/os 
(m3) 

1 0,12 19 0,01 37 0,17 

2 0,04 20 0,01 38 0,02 

3 0,02 21 0,01 39 0,01 

4 0,02 22 0,02 40 0,02 

5 0,09 23 0,01 41 0,02 

6 0,02 24 0,05 42 0,06 

7 0,28 25 0,03 43 0,03 

8 0,25 26 0,03 44 0,15 

9 0,23 27 0,02 45 0,02 

10 0,02 28 0,01 46 0,03 

11 0,02 29 0,02 47 0,08 

12 0,02 30 0,16 48 0,02 

13 0,33 31 0,03 49 0,1 

14 0,05 32 0,01 50 0,06 

15 0,1 33 0,07 51 0,08 

16 0,17 34 0,01 52 0,13 

17 0,26 35 0,06 53 0,19 

18 0,05 36 0,05 54 0,25 

 

Tabulka 3: Průměrný objem odpadu na osobu v jednotlivých lokalitách 
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Obrázek 8: Množství odpadu na osobu 

 

Průměrná hodnota objemu odpadu na osobu pro celou Jihlavu pak činí 0,03m
3
. Tato 

hodnota je použita pro adresy, které nespadají do žádné z docházkových oblastí. 

Nyní se v Jihlavě nachází 54 míst, kde jsou velkoobjemové kontejnery umístěny.  
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Možností řešení umístění kontejnerů je vícero: 

 stejný počet lokalit umístění kontejnerů, 

 přidání lokalit umístění kontejnerů, 

 ubrání lokalit umístění kontejnerů. 

 

 Hlavním cílem práce je optimalizovat umístění kontejnerů tak, aby byly pokrytí 

obyvatelé, kteří jsou v současné době mimo docházkové vzdálenosti ke kontejnerům.  

Po vyhodnocení veškerých výše uvedených údajů bylo nutné navrhnutí nového řešení, 

tak, aby bylo dosaženo optimalizovaného stavu rozmístění nádob na velkoobjemový 

odpad. V konečné fázi tak byl získán plán s optimálním stavem rozmístění 

velkoobjemových kontejnerů, který je v budoucnosti využitelný.  
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7 DODANÁ DATA A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Zpracována data byla poskytnuta prostřednictvím Magistrátu města Jihlavy. Mezi další 

data, využívaná v mé práci, ať už pro mé vlastní potřeby, kontrolu, či pro konečné 

výsledky, patří data ArcCR 500 (obce.shp) a ortofoto poskytované jako WMS služba 

geoportálu ČUZK. Všechna použitá data, byla zpracovávána v digitální podobě ve 

vektorovém formátu, s výjimkou ortofota, které je ve formátu rastrovém. 

Mimo data poskytnutá ve vrstvách formátu *.shp. byla získána také data ve formě 

tabulek, která obsahovala seznamy zaplněnosti jednotlivých kontejnerů.  

Jelikož program ArcGIS je využíván na Magistrátu města Jihlavy a data byla 

poskytnutá ve formátu *.shp byly všechny práce byly prováděny v tomto programu, se 

kterým jsem byla seznámena v průběhu studia či v programovém prostředí Microsoft 

Excel.  

7.1 Zdrojová data 

Veškerá vektorová data jsou uložena ve formě *.shp v souřadnicovém systému            

S-JTSK, a byla zpracovávána v programovém prostředí ArcGIS 10.  

Vrstvy zobrazující kontejnery a jejich oblasti: 

 msvoz_b.shp – jedná se o bodovou vrstvu kontejnerů, která zobrazuje 

rozmístění kontejnerů různých typů. Atribut TYP určuje typ kontejnerů, může 

se jednat o velkoobjemový kontejner, kontejner na bioodpad či sběrný dvůr. 

Mezi další důležité atributy patří CISLO – jedná se o číslo kontejneru, podle 

kterého jej lze identifikovat také v poskytnutých tabulkách o zaplněnosti 

kontejnerů; atribut OBVOD, který obsahuje data nesoucí číslo obvodu, pod 

který daný kontejner spadá; 

 oblasti_kontejnery.shp – tato polygonová vrstva zobrazuje polygony 

představující části území Jihlavy spadající do oblasti docházky do 400m k 

danému velkoobjemovému kontejneru, nese důležitý atribut OBJECTID_1, 

který je naplněn číselnými daty nesoucí číslo obvodu, pomocí kterého je možné 
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tato data kombinovat s daty obsaženými v tabulkách o zaplněnosti kontejnerů; 

atribut OBVOD obsahuje číslo daného obvodu; atribut PLOCHA obsahuje 

hodnoty, které představují plochu v m
3
, kterou daná oblast pokrývá; 

 oblast_msvoz_p.shp – oblasti svozu obce Jihlavy, které lze určit pomocí 

atributu OBVOD, 

 oblast_sdvur.shp – polygonová vrstva, zobrazující polygony s docházkovou 

vzdáleností do 1km od sběrného dvoru. 

Vrstvy zobrazující adresní místa a majetky na území Jihlavy: 

 majetky.shp – polygonová vrstva majetků vlastníků parcel v Jihlavě, které jsou 

rozlišitelné podle atributu VLASTNIK. Vlastníkem může být SMJ (město 

Jihlava), SMJ_PF, SMJ_URAD (úřad statutárního města Jihlava), KR (kraj), 

KR_SUS (krajská správa a údržba silnic), LESY (lesy ČR), PF (Pozemkový 

fond), RSD (ředitelství silnic a dálnic), URAD (úřad);  

 adresy.shp – polygonová vrstva budov s adresami v Jihlavě. Tato vrstva je 

udržovaná a vedená Magistrátem města, na rozdíl od chybných základních 

registrů. Nese atribut OBYVATEL, který obsahuje data o počtech obyvatel 

žijících na dané adrese. Tato vrstva byla doplněna o atribut MNOZSTVI_O, 

který nese vypočítané údaje o množství dopadu na osobu na dané adrese.  

Vrstvy zobrazující silniční síť na území Jihlavy: 

 chodniky.shp – liniová vrstva obsahující pěší komunikace na území města 

Jihlavy, nejdůležitější atribut je METERS – délka linie v m,  

 jihlava_SN.shp – obsahuje liniovou vrstvu komunikací určených pro 

automobilovou dopravu,  

 jihlava_pesi_SN – dataset vytvořen z vrstvy chodniky.shp.  

Dalšími využívanými daty byly tabulky, s daty obsahujícími informace o zaplněnosti 

kontejnerů, a byly poskytnuty a zpracovávány v programu Microsoft Excel a byly již dříve 

představeny v Kapitole 6. 
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7.2 Úprava a tvorba zpracovaných dat 

U výše vyjmenovaných dat byla zkontrolovaná topologie. Širší úpravy bylo potřebné 

provést u vrstvy adresy.shp, kde se v některých místech překrývaly polygony. 

Pro práce s aplikacemi extenze Network Analyst, bylo potřeba původní data převést do 

podoby síťové vrstvy. Aby bylo možno tento krok provést, je potřebné si původní 

vektorová data upravit či rozšířit pro následné zpracovávání.  

Veškeré přípravné práce byly prováděny v softwaru ArcGIS v aplikacích ArcMap, 

ArcCatalog a ArcToolbox.  

Důležitým krokem, před zahájením dalších prací, je výběr a nastavení souřadnicového 

systému. Pro území České republiky se běžně používá Křovákova zobrazení, tedy 

souřadnicový systém S-JTSK, proto je používán i v rámci toho projektu.  

7.2.1 Úprava vrstvy komunikace 

Protože veškeré práce vedoucí k optimalizaci řešení byly prováděny pomocí síťových 

analýz, bylo potřebné některá data převést, vytvořit či doplnit o potřebné složky a atributy.  

Jelikož vyhledání vhodného řešení je založeno na silniční síti je nutné, aby tato silniční 

síť byla s bodovou vrstvou adres domů přímo spojena či aby byla u těchto dat nastavena 

vzdálenostní tolerance pro zařazení do dalších výpočtů. 

V některých oblastech byla však silniční síť nedostatečná, či zcela chyběla. Proto bylo 

potřebné editovat vrstvu chodniky.shp, jelikož nebyla zcela kompletní a některé domovní 

jednotky byly umístěny volně v prostoru bez přístupu k silnici, a tudíž pak následné 

analýzy nevycházely korektně, jelikož s těmito bytovými jednotkami nepracovaly. V takto 

nalezených prázdných místech byla silniční síť upravena, pokud to podklady pro 

zpracování umožňovaly. Editace silniční sítě byla provedena nad podkladem ortofoto 

České republiky. Některé oblasti, zejména v oblasti lesů či polí, byly ve velké míře 

nerozeznatelné, proto byly tyto oblasti zanechány bez silnic. Jedná se převážně o oblasti 

okrajové, kde se vyskytují pouze zahradkářské kolonie, tudíž v konečných výsledcích 

nehrají příliš velkou roli. Digitalizováno bylo přibližně 20km silnic. Po těchto editacích 

bylo nutné znovu vystavět síťovou vrstvu, která je odvozena od vrstvy chodniky.shp.  
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Síťové analýzy pracují s liniovými a bodovými vrstvami, proto bylo nejprve nutné 

dodané polygonové vrstvy adres převést na bodové vrstvy, tedy centroidy polygonu.  

7.2.2 Úprava vrstvy adres 

V prvotních analýzách byly z vrstvy adresy.shp vymazány bytové jednotky, které 

spadají do obvodů kolem kontejnerů zvaných „zahrádky“. Kontejnery v těchto oblastech 

jsou pevně dány a nemělo se s nimi manipulovat. Byla také smazána adresní místa z oblastí 

kolem sběrných dvorů. Sběrné dvory mají docházkovou vzdálenost 1000m. Smazány však 

byly entity v oblastech s docházkovou vzdáleností do 400m, z toho důvodu aby občané 

v těchto místech žijících nebyli v nevýhodě oproti ostatním občanům. Jedná se o 442 

budov na rozloze 68820m
2 

s 1852 obyvateli. 

Následně byl k jednotlivým entitám připojen nový atribut MNOZSTVI_O, který 

obsahuje hodnoty objemu odpadu na osobu. Tyto hodnoty byly uvedeny v kapitole 6 

v Tabulce 3. Hodnoty odpovídající každé z docházkových oblastí byly připojeny 

k jednotlivým adresním bodům vyskytujících se v této oblasti. Bytovým jednotkám, které 

nespadají do žádné z 54 oblastí, byla zapsána hodnota 0,03 jakožto průměrná hodnota 

zjištěná pro celé město.  

Další nově vytvořený atribut je MNOZSTVI_1. Hodnoty k tomuto atributu byly 

vypočítány jako násobky MNOZSTVI_O a OBYVATEL. Jedná se tedy o informaci, která 

znamená kolik odpadu je přibližně vyprodukováno na jednu adresní jednotku.  

Tyto kroky byly provedeny pomocí atributových dotazů a editačních funkcí. Dalším 

krokem bylo rozdělení této vrstvy na šest samostatných vrstev. Jedná se o vrstvy vaha_0, 

vaha_1, vaha_2, vaha_3, vaha_4, vaha_5.  

Tyto vrstvy byly rozděleny na základě atributu MNOZSTVI_1 dle intervalů uvedených 

v Tabulce 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Rozdělení vrstvy adresy dle množství 
odpadu 

váha množství odpadu 

5 více než  4m3  

4 <2m3 - 4m3) 

3 <1m3-2m3) 

2 <0,5m3-1m3) 

1 <0,01m3-0,5m3) 

0 méně než 0,01m3 

Tabulka 4: Rozdělení vrstvy adresy 

Tyto vrstvy byly vytvořeny z důvodu jejich využití v síťových analýzách. Nakonec 

byly tyto vrstvy převedeny na bodové vrstvy vaha_0_b, vaha_1_b, vaha_2_b, vaha_3_b, 

vaha_4_b a vaha_5_b. 

7.2.3 Úprava vrstvy majetky 

Jelikož jedním z požadavků Magistrátu obce Jihlavy bylo umístění kontejnerů 

v nejlepším případě na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Jihlavy, bylo potřebné 

upravit také vrstvu majetky, která obsahuje atribut VLASTNIK. Umístění kontejnerů by 

mělo být nejlépe lokalizováno v polygonech s hodnotou SMJ, tedy Statutární město 

Jihlava. Proto bylo nutné polygony touto hodnotou vyčlenit od ostatních hodnot tohoto 

atributu. Vznikly tak dvě nové vrstvy majetkySMJ a majetky_ostatni, které byly převedeny 

na bodové vrstvy stejného názvu. 
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8 VÝSLEDKY PRÁCE 

Následující analýzy byly prováděny v programu ArcMap, v extenzi Network Analyst. 

Tato extenze nabízí využití síťových analýz, v rámci této práce byly využity analýzy 

Vyhledání obslužné oblasti, Lokační/Alokační úlohy a Nalezení cesty. 

V těchto analýzách byla využita silniční síť Jihlava_pesi_SN, tedy síťová vrstva, 

upravená v prostředí ArcCatalog.  

Veškerá data používána v těchto analýzách byla popsána v Kapitole 7.  

8.1 Lokalizace kontejnerů 

Po seznámení s nastavením analýzy Location-Allocation byly vybrány a následně 

otestovány nejvhodnější úlohy tykající se našeho problému. Jednalo se o typ problému 

minimalizace impedance a maximalizace pokrytí. Každé z těchto řešení má jiné výhody a 

tudíž dává také jiné výsledky. Zároveň byly tyto analýzy provedeny pro různé počty 

zařízení, v našem případě se jedná o počty lokalit, ve kterých budou umístěny kontejnery. 

Těmito analýzami byly získány bodové vrstvy obsahující výsledné polohy jednotlivých 

kontejnerů a k těmto kontejnerům pak byly vyhledány oblasti s docházkovými 

vzdálenostmi 400 metrů, pomocí analýzy New Service Area.  

Výsledné docházkové oblasti byly mezi sebou porovnány a také porovnány 

s původním rozmístěním kontejnerů a na základě pokrytí množství území byla vybrána 

nejvhodnější varianta. 

8.1.1 Lokační/alokační úlohy 

Touto analýzou získáme výstupní vrstvu naplněnou body představující rozmístění 

lokalit určených k umístění velkoobjemových kontejnerů na území obce Jihlava.  

Na vstupu je potřebné zadat vrstvu, ze které budou vybírány lokality pro umístění 

kontejnerů, tedy kandidáty. V extenzi Network Analyst je tato vrstva nazvaná jako 

Facilities a byla naplněna daty z vrstev majetkySMJ a majetky_ostatni. Při řešení jsou pak 

vybráni ti nejvhodnější kandidáti. Lokality k umístění kontejnerů budou v městě 

vyhledávány podle vlastnictví jednotlivých parcel. Vrstva majetkySMJ byla načtena jako 
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vrstva s vyšší váhou (váha 2), jelikož pro Magistrát obce je výhodnější umístění kontejnerů 

na území, které je v jeho vlastnictví. Vrstva majetky_ostatni tedy dostala váhu nižší (váha 

1) než vrstva předchozí. U obou vrstev byla zanechána u pozice lokace výchozí tolerance 

5km. 

Další vrstvou, kterou je potřebné naplnit daty, je vrstva Demand points, tedy vrstva 

která obsahuje body představující poptávku. V našem případě se jedná o adresní body 

obyvatel, tedy vrstvy vaha_0_b až vaha_5_b. Vrstva vaha_5_b byla načtena jako vrstva 

s nejvyšší váhou. Vrstva vaha_0_b jako vrstva s váhou nejnižší. Toto nastavení nám 

zabezpečí, že kontejnery budou privátně umísťovány blíže k adresním jednotkám, které 

mají vyšší spotřebu odpadu, tedy větší počet obyvatel s větším počtem velkoobjemového 

odpadu. 

Následně je potřebné nastavit typ analýzy v nabídce Location-Allocation Properties. 

V záložce Nastavení analýzy (Analysis Settings) je potřebné zadat typ impedance – metry 

(Meters), ostatní nastavení v rámci této záložky bylo zanecháno výchozí.  

Byly testovány dvě základní úlohy, v záložce Pokročilé nastavení (Advanced Settings) 

je to Typ problému (Problem Type) Minimalizace impedance (Minimize Impedance) a 

Maximalizace pokrytí (Maximize Coverage). Je potřebné nastavit také hraniční hodnotu 

Impedance Cutoff. Znamená to, že jednotlivá zařízení nesmějí být umístěna od 

poptávkových bodů dále než uvedená hodnota. Zde byla nastavena hodnota 400m, což je 

shodná vzdálenost s požadovanou dostupností obyvatel ke kontejneru. U nabídky Facilities 

To Choose je nutné zadat počet zařízení, které má analýza rozmístit. Analýza byla 

provedena pro 50-60 lokalit, použitím obou typů úloh. Impedanční změna (Impedance 

Transformation) byla zvolena lineární (Linear). 

 Poslední záložkou je Akumulace (Accumulation), zde je potřeba nastavit akumulační 

atribut na metry (Meters). Provedením této analýzy byly vytvořeny vrstvy 50.shp – 60.shp 

pro oba typy problému. Název vrstvy odpovídá počtu zařízení, tedy v našem případě 

lokalit.  

8.1.2 Vyhledání obslužné oblasti 

Aby bylo možné vybrat nejvhodnější počet lokalit k umístění kontejnerů, bylo potřebné 

provést další úlohu typu síťových analýz. Pro nově vyhledané lokality byly zjišťovány 
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docházkové oblasti, a ty byly následně srovnávány s původním rozmístěním. Pro vyhledání 

servisních oblastí slouží analýza New Service Area.  

Tato analýza obsahuje vrstvy Facilities, tedy zařízení, pro která se budou vyhledávat 

obslužné oblasti, vrstva Polygons bude naplněna vyhodnocenými polygony a poslední 

vrstva Lines, která je použita v případě, že by bylo v nastavení využito generování linií 

místo polygonů. Vrstva Facilities tedy byla naplněna daty z vrstev, které byly 

vygenerovány analýzou předchozí, tedy vrstev obsahující lokace jednotlivých míst pro 

umístění kontejnerů. 

V této analýze je potřebné, stejně jako v předchozí, nastavit impedanci (Analysis 

Settings). V našem případě se jedná o metrické jednotky (Meters). Generování polygonů 

pak závisí na nastavení hodnoty impedance (Default Breaks). V našem případě se jedná o 

400m. Další nastavení v této nabídce bylo ponecháno výchozí.  

Dále v záložce Generování polygonů (Polygon Generation) byla vybrána možnost, aby 

se vygenerované polygony nepřekrývaly (Not Overlapping), Typ polygonu detailní 

(Polygon Type – Detailed). Ostatní výchozí nastavení bylo ponecháno. 

V záložce Akumulace (Accumulation) byly vybrány metry (Meters). Záložka 

Generování linií (Line Generation) nebyla využita. Výsledné vrstvy byly uloženy jako 

SA_50.shp až SA_60.shp pro oba typy úloh. 

8.2 Vyhodnocení 

V současnosti má město Jihlava kontejnery umístěny v 54 lokalitách. Ke každé lokalitě 

existuje příslušná obslužná oblast. Nyní tyto oblasti celkem pokrývají 41306 obyvatel a 

1193309m
2
 urbanizovaného území Jihlavy.  

V následujících tabulkách Maximalizace pokrytí a Minimalizace impedance jsou 

uvedeny hodnoty získané po porovnání nových obslužných oblastí k jednotlivým 

lokalitám. Byly zjišťovány tyto hodnoty:  

 pokryto obyvatel – pro každou z variant (50-60 lokalit) byl zjištěn celkový 

počet obyvatel, který je pokrytý příslušnými obslužnými oblastmi,  

 rozloha v m
2
 – pro každou z variant bylo zjištěno pokryté urbanizované území, 
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 rozdíl obyvatel a rozdíl rozlohy v m
2
 – zde byly zjištěny rozdíly mezi počty 

obyvatel či rozdíl ve velikostí rozlohy mezi jednotlivými sousedními 

variantami, některé hodnoty byly plusové jiné minusové, lze tedy pozorovat 

nárůst či pokles u této hodnoty oproti hodnotě minulé,  

 rozdíl od původního počtu obyvatel a původní rozlohy v m
2  

- byl zjištěn rozdíl 

od původních hodnot, 

  ohodnocení – prvních 5 sloupců v tabulce bylo ohodnoceno na stupnici od 0-10 

(0 – nejhorší, 10 – nejlepší). U sloupce počet lokalit bylo ohodnocení 

provedeno tak, že čím méně lokalit tím vyšší hodnota (50 lokalit – ohodnocení 

10, 60 lokalit – ohodnocení 0). U dalších čtyř sloupců bylo ohodnocení 

provedeno tak, že čím vyšší hodnota tím získala vyšší ohodnocení. Následně 

byly takto získaná ohodnocení sečteny. V tabulkách níže je výsledná hodnota 

uvedená ve sloupci celkové ohodnocení. Maximální možná získaná hodnota je  

50.  

 

 

Tabulka 5: Maximalizace pokrytí 

 

 

 

 

MAXIMALIZACE POKRYTÍ 

poč. 
lokalit 

počet 
obyv. 

rozloha v 
m2 

rozdíl 
obyv. 

rozdíl rozlohy 
v m2 

rozdíl 
od 

pův. 
obyv. 

rozdíl od 
pův. 

rozlohy v 
m2 

celkové 
ohodnocení 

50 44598 1355776 0   0 3292 162467 0 

51 45186 1382348 588 26572 3880 189039 31 

52 45121 1372455 -65 -9893 3815 179146 15 

53 44769 1401577 -352 29122 3463 208268 11 

54 45048 1369419 279 -32158 3742 176110 18 

55 45433 1376375 385 6956 4127 183066 28 

56 45765 1387423 332 11048 4459 194114 30 

57 45652 1426702 -113 39279 4346 233393 20 

58 45582 1396522 -70 -30180 4276 203213 15 

59 45806 1441197 224 44675 4500 247888 31 

60 45880 1406658 74 -34539 4574 213349 21 
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Tabulka 6: Minimalizace impedance 

 

Při mém testování a po ohodnocení výše popsaných dat lze považovat jako vhodnou a 

zároveň levnou variantu umístění s 51 lokalitami. Obě analýzy umístily 51 lokalit stejným 

způsobem, takže mají také stejné výsledky. Využitím toho řešení by bylo pokryto 45186 

obyvatel a 1382348m
2 

území, tedy o 3880 obyvatel a 189039m
2
  více než v původním 

řešení.  

Za dražší řešení lze považovat u úlohy maximalizace pokrytí variantu s 56 lokalitami. 

Při vybrání této varianty by bylo pokryto 45765 obyvatel a 1387423m
2 

území, tedy o 4459 

obyvatel a 194114m
2 

více než v původním řešení. U úlohy minimalizace impedance se 

jedná o variantu s 59 lokalitami. Vybráním tohoto řešení by bylo pokryto 45806 obyvatel a 

1441197m
2
, tedy o 4500 obyvatel a 247888m

2
 více oproti původnímu řešení.  

Následně byly výše popsané tři řešení podrobně prohledávány a bylo kontrolováno 

umístění lokalit. Při kontrole bylo jako podklad využíváno ortofoto. Bylo posuzováno 

umístění kontejnerů vůči prvkům v ortofotu. V některých případech byl kontejner umístěn 

na zahradě domu, či uprostřed cesty nebo v lese, proto bylo toto umístění posunuto na 

vhodnější místo. V případech kdy kontejner ležel do 100m od původního umístění, byl na 

MINIMALIZACE IMPEDANCE 

poč. 
lokalit 

počet 
obyv. 

rozloha v 
m2 

rozdíl 
obyv. 

rozdíl 
rozlohy v m2 

rozdíl 
od 

pův. 
obyv. 

rozdíl od 
pův. 

rozlohy v 
m2 

celkové 
ohodnocení 

50 44449 1360941 0 0 3143 167632 10 

51 45186 1382348 737 21407 3880 189039 32 

52 44953 1377981 -233 -4367 3647 184672 15 

53 44769 1401578 -184 23597 3463 208269 25 

54 44891 1382110 122 -19468 3585 188801 17 

55 45234 1394745 343 12635 3928 201436 28 

56 45547 1413670 313 18925 4241 220361 32 

57 45652 1426702 105 13032 4346 233393 30 

58 45560 1424357 -92 -2345 4254 231048 23 

59 45806 1441197 246 16840 4500 247888 34 

60 45658 1444241 -148 3044 4352 250932 26 
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toto původní místo přesunut, jednalo se o cca 15 - 20 kontejnerů. Po editaci vrstev byla 

znovu provedena analýza Service Area se stejným nastavením jako v předchozích krocích.  

Následně bylo pomocí atributových a lokalizačních dotazů zjišťováno množství odpadů 

v jednotlivých oblastech. K tomuto byla využita vrstva adresy.shp, která obsahuje atribut 

mnozstvi_1. Na základě těchto výsledků bylo možné určit počty kontejnerů k jednotlivým 

lokalitám. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách v příloze.  

8.2.1 Vyhledání cesty 

Jako poslední ze síťových analýz byla využita úloha vyhledání nejvhodnější cesty. Této 

analýzy bylo využito k porovnání nákladů na provoz kontejnerů v původním a nově 

navrhnutém řešení. Byly zjišťovány délky tras od každého z kontejnerů přes vesnici Nové 

Domky ke skládce v Henčově, kde se kontejnery vyvážejí. K těmto trasám byly vypočítány 

náklady na naftu. Na požadavek Magistrátu se počítalo s peněžní hodnotou 25kč/km. Ke 

každému z kontejnerů je pak také třeba přičíst hodnotu 4000kč na jeho provoz. 

V původním členění se na některých místech nachází více kontejnerů, proto byly náklady 

k tomuto místu započteny vícekrát.  

 

Náklady na obsluhu kontejnerů 

  původní 
členění 

51 lokalit 56 lokalit 59 lokalit  

náklady na naftu 16 263 Kč 15 685 Kč 17 058 Kč 17 657 Kč 

náklady na 
obsluhu 

272 000 Kč 296 000 Kč 320 000 Kč 332 000 Kč 

celkové náklady 288 263 Kč 311 685 Kč 337 058 Kč 349 657 Kč 

Tabulka 7: Náklady na obsluhu kontejnerů 

Jelikož počty kontejnerů jsou v průběhu několika období variabilní, je vhodné zmínit 

také částku spočítanou na provoz velkoobjemových kontejnerů v případě, že by na každé 

lokalitě byl umístěn jeden kontejner. V případě současného členění by se jednalo o částku 

cca 229 300kč a v nově navrženém rozmístění kontejnerů při variantě s 51 lokalitami by to 

byla částka 214 800 Kč, s 56 lokalitami 235 700 Kč a s 59 lokalitami 248 500 Kč. Pokud 

by se Jihlava rozhodla ušetřit, bylo by nejvhodnější zvolit variantu s 51 lokalitami. Na 

druhou stranu lze však využitím varianty s 59 lokalitami získat větší pokrytí obyvatel a 
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území za nepříliš velkého nárůstu financi. Variantu s 56 lokalitami lze považovat za zlatou 

střední cestu.  

Jelikož se hýbalo s některými lokalitami kontejnerů (umisťovaly se na původní místo) 

změnily se také průběhy hranic obslužných oblastí. Proto musely být vyhledány tyto 

oblasti znovu a také znovu mezi sebou porovnány. Konečné celkové shrnutí je uvedeno 

v tabulce níže. Mapy s návrhy a konečnými obslužnými oblastmi jsou uvedeny pod 

tabulkou.  

 

Celkové zhodnocení 

  rozloha v m2 počet obyvatel cena v Kč 

puvodní členění 1193309 41306 288 263 

členění s 51 lokalitami 1361723 47034 311 685 

členění s 56 lokalitami 1383298 47846 337 058 

členění s 59 lokalitami 1401499 47871 349 657 

Tabulka 8: Celkové zhodnocení variant 
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Obrázek 9: Návrh na rozmístění kontejnerů v 51 lokalitách v Jihlavě 
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Obrázek 10: Návrh na rozmístění kontejnerů v 56 lokalitách v Jihlavě 
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Obrázek 11: Návrh na rozmístění kontejnerů v 59 lokalitách v Jihlavě 
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8.1 Uvedení na webové stránky 

Zkrácená verze diplomové práce byla také uvedená na webové stránky. Lze ji najít na 

adrese skacelova.wu.cz. Nejprve jsem se musela zaregistrovat u společnosti Internet 

centrum (ic.cz), poté jsem si vytvořila internetovou stránku pomocí freewaru PSPAD od 

autora Jana Fialy. Ukázka mnou vytvořené stránky je uvedená na obrázku níže.   

 
 

Obrázek 12: Internetová stránka diplomové práce 
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9 ANGLICKÉ RESUMÉ 

The thesis deals with the exploration of the current deployment of large containers in 

the town of Jihlava.  The main goal of new location with containers is new design. Find 

their services areas and compared with current classification. 

Thesis contains an introduction and a conclusion. It is divided into 9 Chapters. 

In the first chapter is shown target of this project. This work assignment contain: 

1. Development of research 

2. Evaluation of the current status from the selected factors 

3. Proposal for new ways of dealing 

4. Compare with the current situation and evaluation ganges 

5. Website and English summary. 

 

Second chapter deals with description of the waste, introduction to basic concepts, the 

issues of waste and Waste Management Plan. 

Next chapter includes familiarization with the city Jihlava and its Waste Management 

Plan. Revision deployment of large containers is also part of Waste Management Plan from 

Jihlava. 

Fourth chapter is divided into two main parts. First part deals with studies produced 

work and their processing. Second part is focused on the description of the metodology.  

Chapter five is dealing with the programming environment in which work is 

processed. There is also a basic description of the analysis. 

Next part of the thesis is dealing with the evaluation of the current state with 

deployment  of large containers. Chapter includes produced maps that show distribution 

large containers  and how they are filled.  

Seventh chapter includes a description of the data, their editing and creation of new 

data.  

Next section deals with a detailed description of the analysis – Location/Allocation, 

Service Area and Route. There are presented various alternative solutions. There is the 
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process which is used when selecting the best solution and compare with the original 

breakdown. The three selected variants are shown in the maps. 

As a cost effective solution can be considered a model with locations of 51. Another 

option is to use variants from 59 localities, which is expensive, but provides maximum 

coverage of city. Between the two versions is layout containers up to 56 sites.  

Last chapter is English summary.  
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ZÁVĚR 

Součástí diplomové práce bylo navržení metodiky pro vyhledání obslužných či 

docházkových oblastí pro jednotlivé velkoobjemové kontejnery na území obce Jihlavy. Po 

seznámení s problematikou síťových analýz, byly tyto oblasti prostudovány, a následně byl 

proveden nový návrh na umístění jednotlivých kontejnerů a k nim vyhledány docházkové 

oblasti. Nově navržená území s přilehlými oblastmi byla srovnána s oblastmi stávajícími. 

Studie byla provedena na žádost Magistrátu města Jihlava, jelikož rozmístění 

kontejnerů bylo již dlouho neupravováno a neměněno. Bylo navrženo nové rozmístění 

kontejnerů tak, aby bylo maximalizováno pokrytí obce a aby byl minimalizována 

vzdálenost docházky k jednotlivým kontejnerům. Po provedení několika typu úloh byly 

vybrány 3 základní varianty. 

V případě, že by pro město bylo důležité ušetřit na obsluze kontejnerů, byla by 

nejvhodnější varianta s 51 lokalitami. Další možnosti je využít varianty s 59 lokalitami, 

která je na jednu stranu nejdražší, ale zaručuje největší pokrytí města, ať už z hlediska 

počtu obyvatel či zastavěného území. Mezi oběma variantami leží rozmístění kontejnerů 

do 56 lokalit. Pro každou z lokalit byl také uveden počet kontejnerů, který by měl být pro 

danou lokalitu dostačující. 

V prvotních realizacích by bylo nejvhodnější na lokalizovaná místa umístit doporučené 

množství kontejnerů a následně tyto počty upravovat jako tomu bylo dosud, dle ročního 

období a dle zhodnocení předchozího zaplnění kontejnerů. Pro město Jihlavu by mělo být 

následující řešení velkým přínosem a mělo by vést pro větší spokojenost obyvatel se 

službami obce. 
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