
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geoinformatiky 
 

 

 

OPTIMALIZACE ROZMÍSTĚNÍ 

NÁDOB SE SEPAROVANÝM ODPADEM  

V OBCI HOLASOVICE 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Jiří Quis 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. David Vojtek, Ph.D. 

 

Ostrava 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu práce Ing. Davidu Vojtkovi, Ph.D., za podnětné připomínky a 

náměty při vypracování bakalářské práce.  



 

Prohlašuji, že 

 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠBTUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§ 35 dost. 3) 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠBTUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 V Ostravě dne  20.4.2013         Ing. Jiří Quis 

                   

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY OF BACHELOR THESIS 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the distribution of waste separation 

containers in the village of Holasovice and its local area with subsequent optimization of 

their deployment. 

After documenting the current state of distribution of the waste separation 

containers, an analysis of the distribution was made based on the use of the data from the 

period 2009-2012. After evaluating the results of the analysis, collection points have been 

proposed that optimize the distribution of the containers in the village. My thesis describes 

the used data sources needed for the analysis and subsequent optimization. The result of this 

data processing are walking distances of particular addresses. Subsequently (spatial, 

geographic) optimization with the new location of the containers was proposed. In 

conclusion a comparison was made of the current and proposed new layout of the waste 

separation containers. The procedure of the solution mentioned here can serve as a 

methodological tool for the solution of similar projects. 

 

Keywords:   Holasovice, container distribution, optimization 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Cílem této bakalářské práce je analýza rozmístění nádob na separovaný odpad v obci 

a místní části Holasovice s následnou optimalizací jejich rozmístění. 

Po zdokumentování současného stavu rozmístění nádob na separovaný odpad, na 

základě vyuţití údajů z období 2009 aţ 2012, byla provedena jejich analýza. Po 

vyhodnocení výsledků analýzy byla navrţena nová sběrná místa, která optimalizují 

rozmístění nádob v obci. V práci jsou popsány pouţité datové zdroje potřebné pro analýzu a 

následnou optimalizaci. Výsledkem této části zpracování jsou docházkové vzdálenosti 

jednotlivých adresních míst. Následně byla navrţena (prostorová, geografická) optimalizace 

s novým umístěním nádob. V závěru bylo provedeno porovnání současného a nově 

navrţeného rozmístění nádob na separovaný odpad. Uvedený postup řešení můţe poslouţit 

jako metodická pomůcka pro řešení obdobných projektů. 

 

Klíčová slova:   Holasovice, rozmístění nádob, optimalizace 

 

Na základě získaných údajů je proveden odhad vývoje dopravního zatíţení a to aţ do 

ruku 2010. 
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1. ÚVOD 

Péče o ţivotní prostředí se stala fenoménem poslední doby. Zkušenosti z této oblasti 

nejsou ale zatím starší neţ několik desítek let. V minulosti sice existovaly určité výjimky, kdy 

řešení některých velkých ekologických katastrof posunulo myšlení lidí vpřed, ale skutečný 

rozvoj ekologie nastal aţ v době, kdy výrazně vzrostla všeobecná ţivotní úroveň a nastaly tak 

podmínky pro posun ţivotních priorit společnosti. Nedostatek a vysoká cena základních 

surovin, hlavně ropy jako základní suroviny pro chemický a energetický průmysl a 

v neposlední řadě rozvoj technologií, které nám umoţňují, druhotné vyuţití surovin z jiţ 

nepotřebných výrobků, zvyšují zájem o druhotné vyuţití odpadů, který se stává velice 

důleţitým zdrojem surovin, kde přírodní nenačaté zdroje budou rezervou spotřeby pro 

budoucnost. Dalším faktorem, který zvyšuje podíl separovaného odpadu, je růst cen 

za ukládání a skládkování odpadu. Tím výrazně klesá mnoţství odpadů skutečně uloţených na 

skládkách. Důleţitým faktorem je také politická vůle zabývat se těmito problémy ochota 

obyvatel. Tyto a mnohé další faktory, by nás měly vést stále ve větší míře k separování odpadů. 

Třídění odpadu a tím minimalizace jeho mnoţství má proto hlavně velký ekologický význam.  

Třídění odpadu a jeho další vyuţití je jedním z efektivních způsobů redukce odpadů 

vzniklých v současné industrializované společnosti. Pro třídění odpadu je potřeba vytvořit co 

nejlepší podmínky, které nám zajistí jednak efektivní recyklaci surovin a ochotu obyvatel 

recyklovat. Separované odpady jsou recyklovatelné sloţky komunálního odpadu správně 

roztříděné, podle své materiální podstaty. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech 

řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…)[1]. 

Dlouhodobý cíl Evropské unie, který by se mělo podařit splnit do roku 2020, 

představuje 50-ti % míru recyklace. V současné době tento cíl splňují Rakousko (63 %), 

Německo (62 %), Belgie (58 %),  Nizozemí (51 %) a Švýcarsko (51 %). Nejvýraznější nárůst 

recyklace během dekády od roku 2001 byl zaznamenán ve Velké Británii (z 12% na 39%) a 

Irsku (z 11% na 36 %). Česká republika je s 31% mírou recyklace hned v závěsu za oběma 

vyspělými ostrovními zeměmi. Velký nárůst, zaznamenali také další členové EU, přijatí v roce 

2004 – Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Všechny tyto země včetně Česka by měly cíl 

padesátiprocentní míry recyklace v roce 2020 bez problémů splnit. Evropský průměr 

recyklovaného komunálního odpadu v současné době činí 35%, přičemţ nárůst recyklace za 

první dekádu tisíciletí dosáhl neuvěřitelných 23%. Většině evropských zemí, se podařilo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
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v neuvěřitelně krátkém čase přijmout opatření na podporu recyklace. Jednalo se především o 

výstavbu infrastruktury. Současně proběhla celá řada komunikačních kampaní [2]. 

Třídění odpadů na úrovni obcí je úkol pro místní samosprávu, tedy vedení obcí, kterým 

je tato úloha delegována na základě zákon č.185/2001 Sb. O odpadech. Hlavní podmínkou při 

rozhodování občanů zda třídit nebo netřídit je určitě dostupnost nádob na ukládání 

separovaného odpadu, protoţe s rostoucí koncentrací obyvatelstva a zvyšující se vzdáleností ke 

sběrnému místu roste nechuť občanů separovat odpad. Dalším faktorem, který je potřeba brát v 

úvahu můţe být sezonnost a to hlavně zvýšení sběru plastových obalů, v letním období. 

Dobrým nástrojem pro řešení úloh zaloţených na prostorovém rozmístění v jakékoliv 

aglomeraci muţe být GIS (geografický informační systém), který dokáţe pomocí analýz 

zohlednit např. vzdálenosti ke sběrným místům, nebo koncentraci obyvatelstva. 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybral obec Holasovice, ve které bydlím, protoţe 

problémy okolo sběru separovaného odpadu jsou mi velmi blízké a chtěl bych tím také přispět 

k jejich vyřešení v rámci naší obce. V této obci, která se nachází v okrese Opava, dochází při 

sběru separovaného odpadu k přeplnění některých sběrných míst, coţ vede k ukládání 

separovaného odpadu mimo sběrné kontejnery a tím k znečišťování okolí sběrných míst a 

v extrémním případě můţe vést i ke vzniku nelegálních skládek. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodl provést analýzu současné situace a na základě zjištěných výsledků navrhnout nápravu 

současného stavu. 
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2. CÍLE PRÁCE  

Cílem této bakalářské práce je zpracování prostorových aspektů současného rozmístění 

nádob na separovaný odpad ve vybrané lokalitě obce Holasovice v okrese Opava a navrţení 

případných změn, které by mohli vést ke zvýšení efektivity separace odpadu. V úvodní 

teoretické části budou popsány legislativní a praktické zkušenosti se separováním odpadů ve 

zkoumané lokalitě v porovnání s nadřízenou územní jednotkou. Dále zde budou popsány různé 

metody a postupy při stanovení kapacity sběrných míst. 

V praktické části bude provedena analýza a zhodnocení současného stavu v obci a 

místní části Holasovice. Důraz při zpracování bude dán na distribuci obyvatelstva vzhledem 

k umístění sběrných míst (dosaţitelnost). Při analýzách budou vyuţity statistické údaje z jiţ 

prováděného sběru separovaného odpadu, dále demografické údaje a podklady pro prostorové 

určení sběrných míst a adresních bodů včetně mapových podkladů.  

V případě potřeby bude navrţeno nového rozmístění, případně změna kapacity 

dosavadních sběrných míst. Bude porovnán původní a navrţený stav a vyhodnocen případný 

přínos nově navrţeného řešení. Výsledky budou publikovány ve formě prostorových informací 

a mapových podkladů. 

Závěry bakalářské práce mohou být vyuţity místní samosprávou jako námět pro 

optimalizaci sběru separovaného odpadu v lokalitě, případně můţe práce poslouţit jako 

metodická pomůcka pro řešení obdobných projektů nebo situací v jiných obcích. 
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3. TŘÍDĚNÍ ODPADU A LEGISLATIVA  

V České republice se na problematiku nakládání s odpadem vztahuje několik 

legislativních prostředků a to hlavně Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech, Vyhláška MŢP č. 

383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a dále legislativa Evropské unie kde patří 

Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a Směrnice Rady 75/442/ES o odpadech. 

Systém třídění odpadů zakotvený v Zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. ze dne 15. 5.2001 ve 

znění pozdějších předpisů definuje základní pojmy, pravidla a povinnosti v problematice 

odpadů. Dále tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:  

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udrţitelného rozvoje a při 

omezování nepříznivých dopadů vyuţívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti 

tohoto vyuţívání,   

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a   

 působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.  

Podle §17, Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech, můţe obec ve své samostatné působnosti 

stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně 

jejich biologicky rozloţitelné sloţky a systému nakládání se stavebním odpadem. Dále je obec 

povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a 

zajistit místa kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné sloţky komunálního odpadu 

(např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k 

odkládání nebezpečných sloţek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování 

nebezpečných sloţek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát 

ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec můţe tento systém v případě potřeby 

doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.  

 

3.1. TTŘŘÍÍDDĚĚNNÍÍ  OODDPPAADDŮŮ  

Aby se zabránilo plýtvání surovinami, zbytečnému spalování vyuţitelných odpadů a 

rozšiřování nelegálních skládek je nanejvýš důleţité vynaloţit maximální úsilí na podporu 

třídění vyuţitelných odpadů. Je potřeba vzniku odpadu předcházet a s tím, který vznikne, 
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nakládat v souladu s ekonomickými a ekologickými potřebami. Tato činnost musí být 

promyšlená a koncepční a měla by se projevit ve všech oblastech našeho ţivota. Bezprostřední 

vliv na produkci odpadu a způsob jak sním naloţit má vliv demografický, geografický, 

struktura a stav národního hospodářství a následný systémem řízení zpracování odpadu. 

Důsledné třídění můţe vést ke sníţení produkce odpadů ukládaných na skládkách aţ o 65 % 

[2], coţ bude mít určitě pozitivní vliv nejen na okolní ţivotní prostředí. Všechny subjekty 

podílející se na cestě výrobku, od jeho vzniku, distribuce aţ po prodej, musí být zodpovědní za 

ekologické vyuţití a následné odstranění odpadu. Měli by proto mít zodpovědnost za: 

 minimální produkci odpadů při výrobě 

 technické řešení svých výrobků pro snadnou recyklaci 

 opětovné vyuţití surovin z recyklace svých výrobků 

 

3.2. OODDPPAADDOOVVÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSTTVVÍÍ  OOBBCCEE  HHOOLLAASSOOVVIICCEE  

Obec Holasovice má vypracovaný Plán odpadového hospodářstvím (POH), který 

navazuje, na POH Moravskoslezského kraje a je mu podřízen.  

Hlavní cíle POH jsou následující: 

 zajistit sběr a vyuţití odpadů z pouţitých obalů 

 sníţit podíl skládkovaných, biologicky rozloţitelných komunálních odpadů (na 75 % 

stavu produkce r. 2005 do roku 2015) 

 sníţit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky s výhledem dalšího postupného 

sniţování o 20 % v roce 2015 ve srovnání s rokem 2010 

Třídění separovaného odpadu, v obci Holasovice probíhá uţ od roku 2000. Mimo sběr 

separovaného odpadu obec Holasovice organizuje 2x ročně sběr nebezpečného odpadu a 

jednou měsíčně, mimo zimní období jsou pro občany k dispozici velkoobjemové kontejnery 

pro sběr rostlinného odpadu. 
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4. DATA A ZDROJE DAT 

Pouţitá data a datové zdroje pro zpracování zadání lze rozdělit do dvou skupin, 

podkladová a tematická data. 

4.1.   PPOODDKKLLAADDOOVVÉÉ  MMAAPPYY  

DKM - digitální katastrální mapa 

DKM vzniká obnovou operátu novým mapováním, nebo přepracováním dosavadních 

map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN - 

Informační systém katastru nemovitostí (vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000). V 

případě, ţe je zájmové katastrální území vedeno jako DKM, poskytuje katastrální úřad digitální 

mapu ve formátech: 

Tento mapový podklad bude pouţit spolu s ortofotomapou k přesnému určení polohy adresních 

bodů a následné tvorbě liniové vrstvy v zájmovém území. Samozřejmě lze také vyuţít WMS 

sluţeb ČUZK. 

 

VFK - výměnný formát katastru nemovitostí  

Data z ISKN poskytuje ČÚZK převáţně ve výměnném formátu (VFK). Ten obsahuje 

veškerá data tématiky rozdělené do tabulek ve formátu CSV (hodnoty oddělené středníkem). 

VFK obsahuje podle zadané kombinace bloků popisné i grafické informace včetně dat o řízení. 

Obsah VFK je moţné cíleně volit a tím selektovat z ISKN pouze poţadovaná data. V případě, 

ţe dané k.ú. je jiţ v digitální podobě můţe obsahovat i KM v podobě vektorové kresby. Výstup 

lze vytvořit ve dvou časových reţimech: stavová data (z libovolného časového okamţiku po 

zavedení ISKN) a změnová data – změny za zadané období (lze zadávat datum od - do včetně 

času). Úplata za poskytnutí dat ISKN ve výměnných formátech je účtována podle přílohy 

Vyhlášky ČÚZK č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. 

Popis výměnného formátu je k dispozici na webových stránkách ČÚZK [17]. 

 

Ortofotomapa 

Digitální barevné ortofoto České republiky, barevná škála 8 bitů. Ortofota se stavem k 

roku 2011 (pásmo "Západ"), k roku 2010 (pásmo "Střed") i k roku 2012 (pásmo "Východ") 

mají jiţ jednotné rozlišení - velikost pixelu je 25 cm. Polohová přesnost je charakterizována 
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takto: střední souřadnicová chyba v rovinatém terénu 0,345 m pro pásmo "Východ" a 0,24 m 

pro pásma "Střed"a "Západ". Počínaje rokem 2010 je snímkování prováděno digitální kamerou. 

Ortofoto ČR je pouţíváno v resortu MZe jako podklad pro vyhodnocení základních 

produkčních celků v systému LPIS, v resortech ČÚZK a MO slouţí mimo jiné jako základní 

podklad k aktualizaci databází topografických dat a následně státních mapových děl. Ortofoto 

ČR je poskytováno řadě dalších uţivatelů, určeno je především pro organizace a orgány státní 

správy a územní samosprávy, kde nachází uplatnění v oblasti plánování a přípravy projektů, v 

ochraně ţivotního prostředí, v krizovém řízení a v mnoha dalších [18]. 

 

 

Obr.1   Detail části obce Holasovice z použitých datových zdrojů 

 

Pouţitá data pocházejí od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČUZK a jsou platná 

k roku vzniku 2012 a byla vyuţita pro digitalizaci liniové vrstvy analyzované oblasti. 

Samozřejmě lze také vyuţít WMS sluţeb ČUZK. 
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4.2.   TTÉÉMMAATTIICCKKÁÁ  ÚÚDDAAJJEE  

Sběrná místa  

Sběr dat byl zajištěn místním šetřením a následnou digitalizací sběrných míst 

v zájmovém území softwarem ArcGIS 9.3 za pouţití ortofotomapy. Výsledné souřadnice 

sběrných míst byly uloţeny v souřadnicích S-JTSK do geodatabáze. Vrstva stávajících 

sběrných míst tvoří samostatnou mapovou vrstvu pro další analýzy. 

 

Tab. 1   Strukturovaný popis třídy sběrných míst 

Čísla popisná v obci Typ geoprvku Souřadnicový systém 

Název třídy SBERNA_MISTA PointZ S-JTSK 

Databáze všech sběrných míst ve zkoumané lokalitě 
 

Název třídy Slovní popis 
Databázový 
název 

Doména 
Datový  typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Identifikace 
objektu 

Jednoznačný 
identifikátor objektu 

ObjectID IOD(4)   Ano 

Typ objektu   Shape Geometry   Ano 

Souřadnice X Souřadnice X  X Double (8)   Ano 

Souřadnice Y Souřadnice Y  Y Double (8)   Ano 

 

 

Adresní body jednotlivých čísel popisných  

Data pocházejí od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČUZK a jsou 

udrţována v Informační systém katastru nemovitostí ISKN, jedná se o veškeré budovy vedené 

v katastru nemovitostí. Souřadnice udávají střed hlavní budovy (její geometrický střed), která 

byla v době vytvoření zapsána v ISKN. Databáze adresních bodů je vedena v souřadnicích S-

JTSK a údaje jsou platné k 30. 10. 2012. Pro potřeby této práce byla provedena úprava 

prostorové polohy adresního bodu, do místa kde je vchod do budovy, určené tímto adresním 
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bodem. Byly upraveny všechny body. V geodatabázi byl ke kaţdému adresnímu bodu vloţen 

údaj o počtu trvale hlášených osob z evidenčních údajů obce. 

 

Tab. 2   Strukturovaný popis třídy adresních bodů 

Čísla popisná v obci Typ geoprvku Souřadnicový systém 

Název třídy ADRESNI_BOBY PointZ S-JTSK 

Databáze všech čísel popisných v obci s počtem obyvatel trvale přihlášených na jednotlivém 
č.p. 

Název Slovní popis 
Databázový 
název 

Doména 
Datový  typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Identifikace 
objektu 

Jednoznačný 
identifikátor objektu 

ObjectID IOD(4)   Ano 

Typ objektu 
 Typ prvku (bod linie, 
polygon) 

Shape Geometry   Ano 

Souřadnice X Souřadnice X  X Double (8)   Ano 

Souřadnice Y Souřadnice Y  Y Double (8)   Ano 

Počet osob 
Počet trvale hlášených 
osob 

Pocet Integer (4)   Ne 

Číslo popisné   cp 

 

 

 

Integer (4)   Ano 

Parcela 
Parcelní číslo stavby s 
číslem popisným 

Parcela 

 

 

 

Integer (4)   Ano 

List vlastnictví   LV 

 

 

 

Integer (4)   Ano 

 

Statistika sběru a výsypů 

Údaje pro porovnání statistických údajů MSK byly získány z webových stránek 

Moravskoslezského kraje [19], údaje města Opavy byly získány z webových stránek magistrátu 
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[20] a evidence Technických sluţeb města Opavy, dále údaje obce Holasovice byly získány 

z evidence firmy EKO-KOM a.s., která zajišťuje zpracování separovaného odpadu a 

Technických sluţeb města Opavy. 

 

Doplňkové údaje 

Data byla získána vlastním měřením, ústním sdělením a dále na základě místního 

šetření. Jedná se o data získaná při měření časové vzdálenosti. Pro další zpracování je moţno 

pouţít všeobecně poţívanou rychlost chodce 4 km/h.  

Ve zkoumané oblasti se vyskytlo pouze jedno místo, které můţe být povaţováno za bariéru viz. 

Obr. 2 a to silnice I/57 a následně ţelezniční trať č. 310 Olomouc-Krnov-Opava. Průměrná 

doba čekání, vyhodnocena z několika měření v různých denních dobách je 21s. Tato hodnota 

můţe být vyuţita jako stanovení bariéry v měřeném místě při převodu dostupnosti z hodnoty 

délkové na hodnotu časovou. 

 

Obr.2   Bariéry v lokalitě  



11 

 

5. VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU  

Poloha obce Holasovice se nachází ve vzdálenosti 10 km severozápadně od statutárního 

města Opavy a 13 km severozápadně leţí město Krnov. Součástí obce jsou 4 katastrální území- 

Holasovice, Kamenec, Loděnice a Štemplovec.  K 1. lednu 2013 měla obec 1380 obyvatel a 

rozlohu 1623 ha., přičemţ k.ú. Holasovice – 685  obyvatel s  204 č.p.,   Kamenec – 144 

obyvatel s 52 č.p., Loděnice – 461 obyvatel s 123 č.p. a Štemplovec - 90 obyvatel s 28 č.p.. 

 

 

Obr.3   Poloha obce Holasovice s vyznačením sběrných míst 

 

V obci a části obce Holasovice jsou rozmístěna 2 sběrná místa pro sběr separovaného 

komunálního odpadu. V kaţdém místě jsou 3 ks kontejnerů pro sběr plastů, 1 ks kontejneru pro 

sběr skla a jeden kontejner pro sběr papíru. Četnost výsypů je pro plasty 2x týdně, pro sklo 1x 

týdně a pro papír 1x týdně. Pro sběr jsou uţívány kontejnery o objemu 1100 l. Průměrná váha 

jednoho výsypu ( kontejner o objemu 1100 l ) je u plastů 23 kg, u skla 150 kg a papíru 30 kg.  

V současné době dochází k příleţitostnému přeplňování některých kontejneru, především co se 

týče plastů a skla. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Opava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krnov
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5.1. ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  PPRROO  SSBBĚĚRR  TTŘŘÍÍDDĚĚNNÉÉHHOO  OODDPPAADDUU  VV  OOBBCCII  

Sběrná místa pro sběr separovaného odpadu jsou vybavena plastovými kontejnery na 

tříděný odpad o objemu 1100 l. Plastové kontejnery na směsný a tříděný odpad jsou standardně 

vyrobeny v barvě, která signalizuje druh odpadu: ţlutá-plasty, modrá-papír a zelená-sklo. Tyto 

kontejnery mají následující parametry [3]: 

 jsou vhodné pro sběr komunálního a průmyslového odpadu 

 pro sběr tříděného odpadu jsou víka upravena, průměr  otvoru pro sklo 160 mm - 

moţnost úpravy na přání zákazníka 

 standardně se dodává se dvěma brzděnými kolečky otočná kolečka o průměru 200 mm 

lze dodat s centrální brzdou 

 max. doporučená hmotnost náplně 250 /360 kg 

 rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 

 jsou odolné proti UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům 

 hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu 

 materiál výrobku, neobsahuje kadmium a můţe být znovu granulován 

 

 

 

Obr.4   Plastové kontejnery používané na tříděný odpad 
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5.2.   SSTTAATTIISSTTIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  OO  SSBBĚĚRRUU  TTŘŘÍÍDDĚĚNNÉÉHHOO  OODDPPAADDUU  

Třídění separovaného odpadu v obci Holasovice i místní části Holasovice, nevede jen 

ke zlepšení okolního ţivotního prostředí, ale také z důvodu zhodnocení opětovně vyuţitelných 

materiálů, jako nezanedbatelný zdroj příjmu rozpočtu obce.  

 

Tab. 3   Množství separovaného odpadu obce Holasovice v tunách, za roky 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 

Plast   (t/rok) 15,578 19,526 19,532 22,81 

Papír  (t/rok) 6,790 9,430 7,430 9,41 

Sklo    (t/rok) 13,463 19,258 20,499 18,14 
 

 

Tab. 4   Průměrné množství odpadu na osobu a rok v kilogramech v letech 2009-2012 

  Moravskoslezský kraj město Opava obec Holasovice 

Rok 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Plast  
(kg/ob/rok) 8,3 8,8 9,7 - 10,8 11,5 12,1 11,8 11,3 14,1 14,2 16,5 

Papír 
(kg/ob/rok) 11,9 11,7 14,9 - 20,0 14,6 9,7 9,0 4,9 6,8 5,4 6,8 

Sklo 
(kg/ob/rok) 9,2 9,5 10,4 - 10,3 11,7 12,0 11,7 9,6 14,0 14,9 13,1 

 

 

Z výše uvedených údajů je více neţ patrný rozdíl ve svezeném mnoţství separovaného odpadu 

(kg/ob/rok) mezi Moravskoslezským krajem, městem Opava a obcí Holasovice. Nadprůměrný 

zájem občanů obce Holasovice separovat odpad svědčí o zájmu obyvatel ke zlepšení ţivotního 

prostředí.  Na tento zájem obyvatel má určitě skládka komunálního odpadu dislokovaná 

v katastru obce Holasovice. Velice významný, je nárůst sběru plastů za rok 2012, který činní 

16,5 kg na občana za rok. Jediný pokles, či stagnaci lze zaznamenat u sběru starého papíru, kde 

je nepříznivý výsledek způsoben zvýšení výkupních cen ve sběrnách. Obec Holasovice se 

umístila na 81. místě z 257 obci v pořadí dle výtěţnosti za rok 2012 v kg na osobu v kategorii 

obcí do 4000 obyvatel v MSK [4]. 
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Tab. 5   Měrný objemový normativ dle EKO-KOM, a. s. [5] 

  Měrná hmotnost odpadu 

  v nádobě v kg/m3 

  min. max. 

Plast (kg) 30 90 

Papír (kg) 17 40 

Sklo (kg) 115 360 
 

 

Tab. 6   Měrný objemový normativ dle TS Opava [6] 

  Měrná hmotnost odpadu 

  v nádobě v kg/m3 

  
 Plast (kg) 24 

Papír (kg) 33 

Sklo (kg) 100 
 

 

Obce v rámci svých činností provozují ve smyslu zákona o odpadech systémy nakládání s 

komunálními odpady (tj. shromaţďování, sběr, svoz, přepravu, třídění, vyuţívání a 

odstraňování odpadů) [7] a s autorizovanou společností uzavírají smlouvu. Od 1. ledna 2012 

byly zrušeny bonusy za sběr komodit, nebo za dvousloţkový (tříděný) sběr skla. Bonus za 

hustotu sběrné sítě byl nově nahrazen bonusem dostupnosti sběrné sítě. „Ten je dán dosaţením 

maximálního limitu pro počet obyvatel na průměrné sběrné místo (obyv./sběrné místo) a 

současně dosaţením minimálního limitu pro instalovaný objem průměrného sběrného místa 

(l/obyv.). Limity jsou stanoveny pro jednotlivé velikostní skupiny obcí [8].“ Podle EKO-KOM 

je průměrné sběrné místo neboli stanoviště nádob na separovaný odpad chápáno jako součet 

všech instalovaných sběrných nádob na papír, plast a sklo směsné, přičemţ v místě jsou 

průměrně 3 nádoby, a minimální instalovaný objem průměrného sběrného místa se stanoví jako 

podíl součtu instalovaného objemu všech sběrných nádob na papír, plast a sklo směsné a počtu 

obyvatel v obci (dle statistiky Českého statistického úřadu). 
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Tab. 7   Hodnoty limitů pro výpočet za dostupnost sběrné sítě [8] 

Počet obyvatel do 2000 

Název Limit koeficient 
v %základní 

odměny 

maximální počet obyvatel na průměrné sběrné 
místo (obyv./sběrné místo/čtvrtletí) 

150 

0,06 6 
Minimální instalovaný objem průměrného 
sběrného místa (l/obyv./čtvrtletí) 

25 

Počet obyvatel do 2001 - 80 000 

Název Limit koeficient 
v %základní 

odměny 

maximální počet obyvatel na průměrné sběrné 
místo (obyv./sběrné místo/čtvrtletí) 

190 

0,06 6 
Minimální instalovaný objem průměrného 
sběrného místa (l/obyv./čtvrtletí) 

18 

Počet obyvatel nad 80 000 

Název Limit koeficient 
v %základní 

odměny 

maximální počet obyvatel na průměrné sběrné 
místo (obyv./sběrné místo/čtvrtletí) 

270 

0,06 6 
Minimální instalovaný objem průměrného 
sběrného místa (l/obyv./čtvrtletí) 

12 

 

 

Podle informací z webových stránek společnosti EKO-KOM je prokázáno, ţe důleţité při 

rozhodování obyvatel, zda budou třídit odpad je vzdálenost od kontejneru. Pokud je kontejner 

vzdálen méně jak 150 m, pak třídí 65 % obyvatel. V případě, ţe obyvatelé musí ke 

kontejneru ujít více neţ 400 m, pak jich třídí pouze 5 % [9].  
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6. POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Na základě výše uvedených znalostí a shromáţděných podkladů jsem stanovil postup 

zpracování zadaného úkolu: 

 příprava vstupních podkladů: souřadnice adresních bodů, podklady z evidence 

obyvatel, statistiky sběru a výsypů kontejnerů a mapových podklady pro grafické 

znázornění analýz a navrţeného řešení dle zadání práce. 

 ověření současného počtu sběrných nádob na základě demografických a statistických 

údajů v lokalitě za minulé období. 

 posouzení zájmového území z důvodu volby analýzy, která bude vhodná ke splnění 

zadaného úkolu. Zde volba padla na funkci Service Area. Zvolená analýza nám bude 

znázorňovat dostupnost adresních bodů ke sběrným místům v zónách, jejichţ velikost 

zvolíme podle aktuální potřeby.   

 vymezení zájmového území, nejlépe dle hranice intravilánu obce viz. Obr.3. Zde také 

můţeme pracovat s územním plánem obce, ze kterého je patrný plánovaný rozvoj 

území a tyto informace mohou poslouţit při budoucím rozhodování. 

 navrţení a vytvoření geodatabáze viz tab.10, která poslouţí k organizaci a správě 

prostorově-vektorových dat. Geodatabáze se skládá z liniové vrstvy - sítě propojující 

adresní body se sběrnými místy (chodníkové vzdálenosti), vrstvy adresních bodů - č.p. 

s počty obyvatel a vrstva stávajících sběrných míst.  

 digitalizace polohy sběrných míst a uloţení jejich polohového určení do geodatabáze a 

následna úprava polohy adresních bodů, do místa vstupu do budovy. Toto je důleţité 

pro co nejpřesnější stanovení donáškové vzdálenosti do sběrného místa. V další fázi 

byly při digitalizaci liniové vrstvy - sítě propojující adresní body se sběrnými místy 

(docházkové vzdálenosti), propojeny tyto adresní body se sběrnými místy. Pro 

digitalizaci liniové vrstvy byly pouţity následující podklady: souřadnice adresních 

bodů, souřadnice sběrných míst, DKM a ortofotomapa. 

 topologické kontroly nad vytvořenou kresbou, které odhalí případné nepřesnosti a 

chyby při tvorbě liniové vrstvy (přesné napojení linie na adresní body a sběrná místa, 

linie se nesmí kříţit, nesmí být duplicitní, překrývat se, atd). Těmto nepřesnostem a 

chybám v kresbě se dá předejít správně nastavenou topologií digitalizace.  
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 vytvoření Network Dataset, který z liniové vrstvy vytvoří síťový model propojení 

území a simuluje propojení adresních a sběrných míst. Tato operace byla potřebná pro 

spuštění analýzy v daném území.  

 provedení analýzy stávajících servisních míst, při které bude provedeno grafické a 

číselné rozdělení jednotlivých č.p. do obsluţných, servisních oblastí na základě 

nejkratší vzdálenosti adresního bodu po síti ke sběrnému místu.  

 navrţení nového vhodnějšího rozmístění nádob na separovaný odpad na základě 

jádrového odhadu (Kernel Density).  

 výběr finálního rozmístění kontejnerů na separovaný odpad na základě Multikriteriální 

analýzy, která zohlední majetková, dopravní a dispoziční kriteria.  

 navrţení kapacit jednotlivých sběrných míst pro kaţdou spádovou oblast nového 

sběrného místa, s ohledem na počet obyvatel trvale přihlášených v dané spádové 

oblasti sběrného místa a průměrného mnoţství vytříděného separovaného odpadu na 

jednoho obyvatele. 

 ověření nově navrţeného stavu analýzou obsluţných servisních oblastí a porovnání se 

současným stavem. 

Při zpracování práce bude vyuţit software ArcView GIS verze 9.3 od firmy ESRI 

určený pro tvorbu, úpravu, správu, analýzu a prezentaci geografických dat, který je schopen 

pracovat s grafickou i popisnou sloţkou dat. 

Souborový formát ArcView se nazývá ESRI Shapefile a skládá se ze souboru *.shp, ve 

kterém jsou obsaţena grafická data, dále *.dbf, který obsahuje atributová data popisující 

geoprvky. ArcView GIS umoţňuje vytváření map pomocí symbolů, volbu barevnosti, různé 

typy klasifikace dat, je zde moţnost vytváření dotazů na prostorová a tabulková data, funkce 

pro vykreslování různých druhů grafů. Systém je rozšiřitelný a umoţňuje také k prostorovým 

datům relačně připojovat další databáze.. Kromě formátu ESRI to jsou například výkresy 

DWG, DXF a řada rastrových formátů (TIFF, Erdas Imagine, JPEG,...) [15]. 

Nadstavba ArcView GIS Network analyst je extenze k provádění síťových analýz. 

Pomáhá řešit běţné síťové problémy na síti. Podkladem můţe být síť ve formátu shapefile, 

ARC/INFO coverage, nebo formát AutoCAD. Před samotným řešením problému je moţné 

namodelovat velmi přesnou sít propojení sběrných míst a adresních bodů. 

Pro zdokumentování zpracování postupů a výstupů jsem pouţil kancelářský balík MS 

Office společnosti Microsoft. 
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7. POUŽITÉ METODY  

Problém optimalizace rozmístění sběrných nádob je vzhledem k širokému mnoţství 

poţadavků a to i protichůdných dosti sloţitý. Proto jsem vybral jen ty poţadavky a podmínky, 

které jsou dle mého názoru důleţité.  

 

Optimální vzdálenost kontejneru: 

optimální vzdálenost bude stanovena ze statistických hodnot společnosti EKO-KOM a.s.. 

Bariéry v lokalitě: 

zohlednění překáţek v dostupnosti (překáţky na silnici, ţeleznici, zdrţení na křiţovatce, 

zdrţení na přechodu pro chodce,..atd.). 

Majetkové kritérium:  

kontejnery na separovaný odpad mohou být umístěny pouze na pozemcích, které jsou 

v majetku obce. Tyto údajů získáme z katastru nemovitostí a zobrazíme v DKM. 

Dopravní kriterium: 

umístění kontejnerů na separovaný odpad musí být v blízkosti komunikace na dobře dostupném 

místě, nejlépe v bezprostřední blízkosti liniové vrstvy. Umístění kontejnerů samozřejmě nesmí 

ţádným způsobem omezovat provoz na přilehlé komunikaci a musí být dobře dostupné. 

Dispoziční kriterium: 

umístění kontejnerů na separovaný odpad nemůţe ţádným způsobem omezovat vlastníky 

okolních nemovitostí (znečištění okolí, zápach, atd.). 

 

7.1. OOPPTTIIMMAALLIIZZAACCEE  PPOOČČTTUU  SSBBĚĚRRNNÝÝCCHH  NNÁÁDDOOBB  

Nejjednodušší optimalizaci lze provést přidáním kontejneru do míst, kde dochází 

k přeplnění stávajících kontejnerových nádob. Jedná se o základní variantu s cílem eliminovat 

nejproblémovější oblasti přidáním minimálního mnoţství nových kontejnerů, čímţ bude 

zaručena ekonomická únosnost optimalizace. Optimalizací můţe být i odebrání malého počtu 

kontejnerů, kde je hustota nádob naopak předimenzována. 

Další variantou, která se uplatňuje hlavně při pokrývání nové oblasti, nebo ověřování 

správného dimenzování existujících sběrných míst pro sběr separovaného odpadu, je stanovení 
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kapacity a polohy sběrných kontejnerů na základě analýzy vcházející z demografických údajů, 

ze statistik sběru v podobných oblastech a normativu vyuţití sběrných nádob.  

 

7.2. AANNAALLÝÝZZAA  DDOOSSTTUUPPNNOOSSTTII  

V rámci práce bylo třeba navrhnout vhodnou analýzu pro optimalizaci. Nejjednodušším 

způsobem vymezení sféry vlivu je vytvoření Thiessen polygonů kolem kaţdého bodu 

(sběrného místa). Thiessen polygon je definován jako polygon, který obsahuje právě jeden 

měřený bod. Ostatní body uvnitř polygonu jsou blíţe tomuto měřenému bodu neţ kterémukoliv 

jinému měřenému bodu [10]. Jediným kritériem rozdělení území je tedy přímá vzdálenost od 

kontejneru, coţ analýzu značně zkresluje. 

Další jednoduchý způsob jak vyhodnotit dostupnost je za pomocí „bufferů“, který 

vytvoříme okolo kaţdého sběrného bodu. Například vytvořením 200 m kruhu okolo tohoto 

bodu. Tím bychom, ale nedostali přesnou skutečnou dostupnost. 

Pro co nejvěrnější vymodelování reality však přímé vzdálenosti nestačí. Řešením, které 

se nabízí, můţe být vyuţití síťových analýz (Network Analyst).  Analýza bude realizována v 

prostředí ArcView GIS společnosti ESRI s vyuţitím nadstaveb, zejména Network Analyst [12] 

Analýza dostupnosti zjišťuje dostupnost od určitých bodů. Ve zkoumaném území 

probíhá vytváření oblastí dle poţadované dostupnosti na základě silniční, ţelezniční, pěší nebo 

jiné sítě – síťové analýzy. Na základě analýzy bylo navrţeno nové rozmístění a změna kapacity 

sběrných míst v závislosti na docházkové vzdálenosti a počtu obyvatel. Pro potřeby výzkumu 

bylo nutné provést lokalizaci sběrných míst separovaného odpadu a lokalizovat adresní body 

jednotlivých č.p. v závislosti s vytvořením liniové vrstvy pěších cest. 
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Obecný postup zpracování použitím síťových analýz je následující: 

A. Vytvoření sítě  

Aby bylo moţné provádět síťové analýzy, je nutné vytvořit nejprve tzv. síť (Network dataset). 

Síť lze vytvořit z liniové vrstvy, která splňuje tyto parametry – je topologicky korektní pro 

účely síťových analýz, tj. jednotlivé liniové prvky se kříţí nebo navazují v lomových bodech  

vrstva musí obsahovat atribut, podle kterého bude moţná počítat dostupnost, tj. délka, čas, aj. 

Atribut obsahuje hodnotu „nákladu“ (cost), jaký je třeba vynaloţit na překonání úseku, tj. 

jednoho prvku linie. Pozn. v případě přepočtu délky na min. se nejčastěji vyuţívá vzorec:  

min=délka(m)/1000/rychlost(km/h)*60 

Pro vytvoření Network Datasetu je vhodné pouţívat uloţení dat jako souborovou nebo osobní 

geodatabázi.  Do tohoto Datasetu je pak nutné kopírovat nebo vyexportovat liniovou vrstvu, ze 

které má být vytvořen nový Network Dataset.  

Data potřebná pro vytvoření sítě, jsou souřadnice jednotlivých adresních bodů, souřadnice 

sběrných míst, podkladové mapy (Ortofoto a DKM) pro orientaci ve zkoumané oblasti. 

B. Provedení analýzy dostupnosti 

Analýza se provádí v prostředí ArcMap po přidání vrstvy geometrické sítě. 

Nejčastěji jsou prováděny dva druhy analýz:  

 Vyhledání nejkratší trasy - spojení (Route)  

 Vymezení spádové oblasti (Service Area)  

Síťové analýzy nám na základě vytvořeného Network  Dataset-u umoţní provádět analýzu nad 

zvolenou sítí. Při pouţití funkce Service Area (Servisní oblasti) se vytváří obsluţné zóny kolem 

zadaných bodů na základě námi definovaných vzdáleností po síti, vzdálenostní nebo časové. 

Přiklad znázornění Servisních oblastí viz. Obr. 5. 
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Obr.5   Příklad znázornění stávajících servisních oblastí v obci Holasovice 

 

7.3.   JJÁÁDDRROOVVÝÝ  OODDHHAADD  --  KKEERRNNEELL  DDEENNSSIITTYY  

Jednou z moţností stanovení optimálního rozmístění nádob na separovaný odpad můţe 

být stanovení dostupnosti na základě hustotní mapy jednotlivých adresních míst. Vhodným 

nástrojem pro provedení je jádrový odhad (Kernel Density), pomocí kterého můţeme spočítat 

hustotu prvků v definovaném okolí.  

Můţeme vyuţít i moţnosti váţení některé z vlastností, coţ v našem případě jsou: 

události - jednotlivé adresní body, kernel K( ) udává počet obyvatel trvale bydlících na daném 

adresním místě a šířka pásma τ bude hodnota stanovena ze statistických hodnot společnosti 

EKO-KOM. 

Jádrové odhady definujeme jako neparametrickou metodu, protoţe neurčuje tvar funkční 

závislosti regresního vztahu, podobně jako klouzavé aritmetické průměry, oproti nim však 

představuje jisté zobecnění. [13]. Odhad intenzity prostorového bodového vzorku je velmi 

podobný odhadu dvojrozměrné hustoty pravděpodobnosti, a proto dvojrozměrný jádrový odhad 

můţe být snadno upraven k odhadu intenzity. Jestliţe S reprezentuje obecně místo v R, a S1, 
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S2, ........., S n místa n pozorovaných událostí, potom intenzita v bodě S označená λ(s)můţe být 

odhadnuta jako: 

 

Vzorec 1  Obecný tvar pro výpočet jádra (Kernelu) [10] 

 

k( ) je vhodně vybraná funkce dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti, známá jako kernel 

(jádro), která musí být symetrická kolem počátku. Parametr τ > 0 se označuje jako šířka pásma 

(bandwidth) a určuje stupeň vyhlazení – v podstatě je to poloměr kruhu se středem v S, v 

kterém kaţdý bod Si významně přispívá do λ’ τ (s). 

 

Vzorec 2  Výpočet Faktoru [12] 

 

označuje okrajovou (hraniční) korekci – je to objem uzavřený pod kernelem se středem v S, 

leţící uvnitř R. 

Hodnoty λ’τ(s) mohou být stanoveny pro kaţdé místo ve vhodně vybrané jemné mříţce a 

mohou poskytovat uţitečnou vizuální indikaci variability intenzity λ(s). 

Výběr vhodné funkce pro kernel K( ) je relativně snadný, protoţe pro většinu vybraných funkcí 

poţadovaných vlastností je jádrový odhad pro určitou šířku pásma velmi podobný. Typicky 

můţe být takovou funkcí kvartický (quartic) kernel. Pak, pokud zanedbáme hranovou korekci, 

dostaneme: 

 

Vzorec 3  Pro výpočet kvadratického kernelu [13] 

 

hi vzdálenost mezi bodem S a místem pozorované události Si, sumace se provádí pouze pro         

hi  τ. Oblast vlivu, uvnitř které události přispívají do λ’τ(s) je tedy kruh o poloměru τ kolem s.  
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Obr.6   Kernel jako 3D plovoucí funkce (podle Bailley, Gatrell 1995)  [13] 

 

Pro lepší pochopení můţeme kernel povaţovat za 3D plovoucí funkci, která postupně 

navštíví kaţdý bod S jemné mříţky Obr. 6. Vzdálenost ke kaţdé pozorované události Si, která 

leţí uvnitř zóny vlivu (vzdálenost t), je změřena a přispívá k výpočtu intenzity v místě S. 

Nehledě na volbu funkce K( ),  efekt zvětšení šířky pásma t vede k roztaţení pásma 

kolem bodu S, ve kterém události ovlivňují odhad intenzity. Pro velké t je λ’τ(s) značně ploché 

a chybí lokální prvky. Pokud je τ příliš malé, můţe se λ’τ(s) projevovat jako sada vrcholů s 

centry v místech událostí [13]. 

7.4. AANNAALLÝÝZZYY  AA  MMUULLTTIIKKRRIITTEERRIIÁÁLLNNÍÍ  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  

V oblasti GIS patří analýzy k jedněm ze stěţejních pilířů uţívání GIS (GIT). Jsou to 

právě analýzy, které dělají z GIS tak silný a dnes stále častěji uţívaný nástroj, který dobývá 

stálé nové oblasti [14].  

 

Analýza blízkosti 

Analýza je zaloţen na vygenerování obalových zón (buffer) kolem definovaných 

geoprvků u vektorových dat. V případě rastrových dat (lze uţít jako vstup i vektorová data) se 

pouţívá funkce s názvem Euclidean Distance. Výsledkem uţití teto funkce je rastr, ve kterém je 

kaţdé buňce přidělena hodnota vzdálenosti buňky k nejbliţšímu geoprvku. 

 

Multikriteriální hodnocení (MCE) 

MCE je jedna z mnoha metod pro podporu rozhodování, kterou lze implementovat 

v prostředí aplikací GIS. Metoda je zaloţena na kombinaci kriterií, které vzájemně rozhodují 

http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=dict/index#Buffer
http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=dict/index#kriteria
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negativně nebo pozitivně o výsledku. Podle toho, jak hodnotově oceníme kriteria, se MCE 

metody dělí: 

 Booleanový překryv (tvrdá kritéria) 

 Váţené lineární kombinace (měkká kritéria) 

 Setříděné váţené průměrování (měkká kritéria s moţností záměny) 

V našem případě pouţijeme metodu Booleanový překryv. Kritéria jsou u této metody vyjádřena 

bitovými maskami (hodnoty 1 a 0) pravda/nepravda. Hodnota 1 říká, ţe je kritérium příznivé 

pro hledaný výsledek. Hodnota 0 pak reprezentuje kritérium nevhodné pro poţadovaný 

výsledek. Při vyhodnocování se pouţívají logické operátory AND nebo OR. 

Pouţití operátoru AND (násobení) podmiňuje splnění všech kritérií (nejpřísnější). Je 

povaţováno za konzervativní hodnocení s nejniţší mírou rizika. Naproti tomu operátor OR 

(sčítání) vede k potvrzení vhodného výsledku, pokud je ze všech kritérií splněno alespoň jedno. 

Je povaţováno z rozhodování s nejvyšší mírou rizika [14].  

 

 

  

http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=dict/index#bitovaMaska
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8. POSTUP PRÁCE 

Před provedením analýzy je třeba přesně vymezit zájmové území, připravit vstupní 

mapové podklady, souřadnice známých míst, podklady z evidence obyvatel, statistiky sběru a 

výsypů podklady atd. Postup prací byl popsán v kapitole 6. Na závěr analýz, na základě 

rozmístění jednotlivých čísel popisných, počtu obyvatel a údajů o mnoţství jiţ vytříděného 

separovaného odpadu za uplynulá období (ze sebraných statistik sběru) a dále na základě 

dalších kritérií (majetkových, dopravních, dispozičních….) jsem provedl návrh nového 

umístění sběrných míst. Tento návrh umístění byl následně ověřen. 

 

POSTUP ZPRACOVÁNÍ: 

8.1. OOVVĚĚŘŘEENNÍÍ  SSOOUUČČAASSNNÉÉHHOO  PPOOČČTTUU  KKOONNTTEEJJNNEERRŮŮ  

Pro zkoumanou lokalitu, bylo provedeno ověření počtu sběrných nádob, vzhledem k počtu 

obyvatel. Při výpočtu budeme vycházet ze statistik sběru za rok 2012.  

 

Počet obyvatel v lokalitě: 685 osob 

Údaje TS města Opava: 

Plast (kg/ob/rok): 16,5 

Papír (kg/ob/rok):   6,8 

Sklo (kg/ob/rok): 13,1 

Měrný objemový normativ pouţijeme dle Tab.6 

plastové kontejnery na tříděný odpad o objemu 1100 l 

Plánované mnoţství odpadu: 

 

Tab. 8   Plánované množství odpadu 

  za rok (kg) za týden (kg) počet kontejnerů na týden (ks) 

Plast  11303 217,36 8,23 

Papír 4658 89,58 2,47 

Sklo 8974 172,57 1,57 
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Podrobnosti výpočtu: 

za rok = kg/ob/rok x počet obyvatel 

za týden = za rok/počet týdnů (52) 

počet kontejnerů na týden= za týden/normativ(kg/m
3
)/objem kontejneru 

 

Aktuální počet kontejnerů na týden: 

 

Tab. 9   Dimenzování a výsypy sběrných míst 

  počet sběrných míst četnost výsypů počet kontejnerů ks/týden 

Plast  2 2x / týden 12 

Papír 2 1x / týden 2 

Sklo 2 1x / 2 týdny 1 
 

 

 

Výše provedený jednoduchý výpočet naznačuje předimenzování kontejnerů u plastu, 

poddimenzování kontejnerů papíru a hluboké poddimenzovaný počtu kontejnerů pro sklo. 

Výpočet můţe být zatíţen dosti velkou nepřesností, z důvodu správného stanovení normativu 

zaplnění objemu mnoţstvím separovaného odpadu, údajů EKO-KOM, a.s., je tento rozptyl 

dosti výrazný viz Tab. 5. V našem případě jsem vycházel ze zkušeností TS Opava a.s. viz Tab. 

6 a jejich údajů (při kaţdé výsypu je kontejner zváţen). Dá se říct, ţe i kdyţ je výpočet hrubý, 

vystihuje reálnou situaci a při nárůstu sebraného odpadu viz Tab. 4 (nejvýraznější u papíru) 

opravdu nepravidelně dochází k přeplnění sběrných nádob, hlavně u skla.  

 

8.2.   NNAAVVRRŽŽEENNÍÍ  GGEEOODDAATTAABBÁÁZZEE    

Důvody pro přehlednou organizaci a správu prostorově-vektorových dat jsou následující: 

 organizace dat 

 správa prostorově-vektorových dat 

 síťové analýzy 
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Tab. 10   Jednotlivé třídy prvků geodatabáze 

Název třídy prvků Popis třídy prvků Formát Souřadnicový systém 

Hranice parcel Hranice jednotlivých parcel SHP S-JTSK 

Adresní body Body se souřadnicemi jednotlivých č.p. SHP S-JTSK 

Intravilán Hranice zájmové oblasti SHP S-JTSK 

Liniová vrstva Síťová vrstva mezi č.p. a sběrnými místy SHP S-JTSK 

Sběrná místa Body se souřadnicemi míst sběru SHP S-JTSK 

Síťový Dataset Síťová vrstva pro analýzy SHP S-JTSK 
 

8.3. ÚÚPPRRAAVVAA  AADDRREESSNNÍÍCCHH  BBOODDŮŮ  

Při digitalizaci liniové vrstvy je třeba propojit do sítě jednotlivé adresní body se 

sběrnými místy. Pro co nepřesnější vymodelování v dané lokalitě jsem zvolil chodníkové 

vzdálenosti, které musí občané překonat. Adresní body jednotlivých č.p. udávají přibliţný střed 

kaţdé budovy. Pro přesnější modelování jsem se rozhodl tento bod přesunout na okraj budovy, 

tam kde se nachází vchod do budovy. Pro co nejpřesnější změnu polohy tohoto bodu jsem 

vyuţil mapy Google se Street View, případně místního šetření. Na Obr. 7 je znázorněno 

porovnání liniové vrstvy před a po úpravě.  

    

Obr.7   Detail původní digitalizované liniové vrstvy před úpravou 
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8.4.   DDIIGGIITTAALLIIZZAACCEE  LLIINNIIOOVVÉÉ  VVRRSSTTVVYY  

Digitalizace liniové vrstvy byla provedena co nejvěrněji vzhledem ke konkrétní situaci 

v lokalitě, to znamená, pokud to bylo moţné, volily se chodníkové trasy, případně levá strana 

obsluţné komunikace. Výřez konkrétní digitalizované části obce je znázorněn na Obr. 8. 

 

 

Obr.8   Digitalizovaná liniová vrstva na podkladě katastrální mapy 

 

8.5.   AANNAALLÝÝZZAA  SSTTÁÁVVAAJJÍÍCCÍÍCCHH  SSEERRVVIISSNNÍÍCCHH  MMÍÍSSTT  

Dostupnost vypočítaná pomocí ArcMap GIS v Network Analyst nám modeluje spojení 

mezi adresním bodem a sběrným místem vyuţitím vytvořené sítě, která definuje dopravní 

dostupnost. Dostupnost lze také samozřejmě měřit v čase, kde můţeme zohlednit překáţky 

v dostupnosti (překáţky na silnici, zdrţení na křiţovatce, zdrţení na přechodu pro 

chodce,..atd.). Z důvodu nízkého provozu na komunikacích nebyly v lokalitě překáţky 

v dostupnosti zohledněny.  
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Postup zpracování analýzy dostupnosti byl následující:  

 po digitalizaci liniové vrstvy - geometrické sítě, jsem vytvořil Geodatabázi pro uloţení 

analyzovaných dat (liniová vrstva, vrstva adresních bodů a vrstva sběrných míst). 

 v Geodatabázi v jeho podsloţce byl vytvořen Feature Dataset s vyexportovanou 

liniovou vrstvou. 

 z této liniové vrstvy by následně vytvořen Network dataset nad kterým byla provedena 

analýza dostupnosti na základě vzdálenosti. 

 dále jsem provedl vytvoření sevisních oblastí a zároveň lokalizaci spádových oblastí 

(Facilities). Jednotlivé servisní oblasti jsem rozdělil po 50 a následně 100 m. Pro 

rozdělení spádových oblastí jednotlivých sběrných míst jsem při generování polygonu 

zvolil volbu „Not Overlapping“. 

Jednotlivé vygenerované polygony servisních oblastí jsou graficky znázorněny ve zvolených 

intervalech vzdálenosti na níţe uvedeném Obr.9.  

 

 

Obr.9   Servisní oblasti stávajících sběrných míst 
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Z níţe provedeného shrnutí rozloţení obyvatel v jednotlivých servisních oblastí viz. 

Tab.11, je patrná velká docházková vzdálenost většiny obyvatel.  

Kombinací informace ze statistik třídění separovaných odpadů [8] s oblastmi, kde 

vzdálenost po síti od kontejnerů spadá do stejného intervalu, lze vypočítat teoretický počet 

obyvatel třídící odpad. Jak jiţ bylo zmíněno výše, pro výpočet těchto oblastí byla pouţita 

metoda servisních oblastí (Service Area).  

 

Tab. 11   Rozloženi dostupnosti dle stávajících servisních oblastí 

Sběrné místo 1. 2. Celkem % 
obyvatel 

Kumul. součet 

  č.p. ob.  č.p. ob. č.p. ob. obyv. % 

0 50 3 11 3 15 6 26 4 26 4 

50 100 9 17 6 25 15 42 6 68 10 

100 150 9 33 6 21 15 54 8 122 18 

150 200 15 56 13 52 28 108 16 230 34 

200 300 19 75 21 72 40 147 21 377 55 

300 500 32 103 40 119 72 222 32 599 87 

500 a více 21 67 6 19 27 86 13 685 100 

Součet   362   323 203 685 100     
 

 

Z výsledků jsou patrné dosti velké vzdálenosti pro podstatnou část obyvatelstva, z čehoţ 

vychází závěru, ţe je na zváţení navrhnout více míst sběru tříděného separovaného odpadu.  

 

8.6.   UURRČČEENNÍÍ  NNOOVVÝÝCCHH  IIDDEEÁÁLLNNÍÍCCHH  SSBBĚĚRRNNÝÝCCHH  MMÍÍSSTT  

Parametr, který nám udává velikost oblasti (šířka pásma), za podmínky τ > 0, můţeme 

pro první odhad zvolit hodnotu udávanou dle statistik společnosti EKO-KOM uvedené 

v kapitole 4.2, „Pokud je kontejner vzdálen méně jak 150 m, pak třídí 65 % obyvatel“. Proto je 

vzdálenost povaţována jako jeden z klíčových parametrů. Parametr τ (šířka pásma) je ovlivněn 

hustotou osídlení a tvarem zkoumané oblasti. Hustota osídlení ovlivňující intenzitu libovolném 

bodě zkoumané oblasti λ’t(s) je velikost kernelu v daném bodě k( ), coţ v našem případě je 

počet obyvatel trvale přihlášených na daném čísle popisném. V tomto případě zkoumaná oblast 

není hustě osídlena. Navrţené hodnoty dosadíme, a provedeme modelování u prostředí ArcMap 

funkcí Kernel Density. Velikost buňky nastavíme na hodnotu 10, jednotkou pro oblast 
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zobrazení jsou hektary a hodnotu τ dosazujeme do pole Search radius. Dále následovalo 

modelování dle navrţených hodnot v několika variantách šířky pásma τ. Jako optimální se jeví 

zvolit parametr šířky pásma τ=150 m, coţ je v souladu se statistickou hodnotou společnosti 

EKO-KOM. Výsledkem výpočtu jsou 3 zřetelné shlukové oblasti s největší intenzitou. Tato 

situace je představu znázorněna na Obr. 10, kde můţeme výše zmíněné shluky zřetelně 

rozpoznat. Středy shluků můţeme pokládat jako optimální stanoviště vymodelované na základě 

výše zvolených hodnot. 

Při volbě parametru τ=100 m se celá oblast rozmělní na více menších shluku viz. Obr.11. 

Umístění sběrných míst do středů jednotlivých shluků by ale bylo neefektivní z hlediska vyuţití 

kontejnerů z důvodu malého počtu obyvatel trvale bydlících ve spádovém sběrném místě. Při 

hodnotě parametru τ=200 m nejsou jednotlivá nová místa aţ tak zřetelně určená viz. Obr. 12 

jako u Obr. 10, ale je zde jiţ vidět rozdělení zkoumaného území na 3 shluky. To nám potvrzuje 

předpoklad, ţe stanovení šířky pásma τ by mělo být v souvislosti s hustotou osídlení oblasti, 

aby vyuţití nádob na sběrných místech bylo co největší. 

  

 

Obr.10   Jádrový odhad pro hodnotu τ=150 m  
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Obr.11   Jádrový odhad pro hodnotu τ=100 m  

 

 

Obr.12   Jádrový odhad pro hodnotu τ=200 m  
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8.7. UURRČČEENNÍÍ  NNOOVVÝÝCCHH  SSBBĚĚRRNNÝÝCCHH  MMÍÍSSTT  

Nová potenciálně-ideální stanoviště umístění kontejnerů na separovaný odpad viz. Obr. 

10 zjištěné pomocí jádrového odhadu, byla následně upravena na základě dalších kritérií, 

majetkových, dopravních a dispozičních.  

 

Dle výše uvedených kritérií viz. Kapitola 7. byly vytvořeny třídy prvků jednotlivých kritérii. 

1. Majetkové: výběr záznamů třídy prvků OP_POLY databáze vytvořené ze souboru VFK 

jejich. Byly vybrány pozemky ve vlastnictví obce Holasovice a Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových - Česká republika. 

2. Dopravní: vytvoření obalové zóny okolo třídy prvků liniová vrstva reprezentující vrstvy 

chodníků, šířka obalové zóny je 10 m. 

3. Dispoziční kriterium: kriterium pro nejmenší vzdálenost od nejbliţší budovy bylo 

zvoleno 10 m. Vrstva budov je třídou prvků OB_POLY databáze vytvořené ze souboru 

VFK. 

Pro převod VFK jsem pouţil software ISKN Studio [21], který je určen pro import dat z 

výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze a spolupracuje s ArcGIS. Pracuje s daty ve 

formátu VFK a umoţňuje jejich zpracování do osobní, souborové a ArcSDE geodatabáze v MS 

SQL Server či Oracle. Aktuálně ISKN Studio pro ArcGIS 10.1 obsahuje šablonu pro aktuální 

verzi NFV 4.2.  

Následně byl dle výše uvedených 3 kriterií pomocí funkce Intersect proveden prostorový 

průnik jednotlivých tříd prvků viz. Obr.13. 

http://download.arcdata.cz/ISKN/ISKNStudio10.1_free.msi
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Obr.13   Prostorový průnik při Multikriteriální analýze 

 

 

Obr.14   Navržení nového umístění sběrných nádob  
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Na základě prostorového průniku dle výše analyzovaných kriterií, dále porovnáním skutečného 

stavu v Ortofotomapě (pozemky v majetku obce zasahují do komunikací) a jádrového odhadu 

v lokalitě byly vybrány stanoviště, které splňují výše zmíněná kriteria. Nově navrţena poloha 

je, nejbliţší k poloze ideální, kde by mohly být kontejnery na separovaný odpad umístěny viz. 

Obr. 14. Byla určena 3 stanoviště sběru separovaného odpadu, která byla pro přehlednost 

očíslována. 

 

8.8.   OOVVĚĚŘŘEENNÍÍ  NNOOVVÝÝCCHH  SSBBĚĚRRNNÝÝCCHH  --  SSEERRVVIISSNNÍÍ  OOBBLLAASSTTÍÍ  

Pro nově navrţená sběrná místa provedeme síťovou analýzu servisních oblastí. Nové servisní  

oblasti jsou pro představu znázorněny na Obr. 15. Při prvním vizuálním srovnání se stávajícím 

stavem, je  patrné  zvýšení dostupnosti  pro  podstatnou  skupinu   obyvatel,  coţ  je dále vidět z 

porovnání rozloţení dostupnosti Tab.11 Rozloţení dostupnosti dle stávajících servisních oblastí 

a Tab.12 Rozloţeni dostupnosti dle nových servisních oblastí. 

 

  

Obr.15   Servisní oblasti navržených sběrných míst 
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Tab. 12   Rozloženi dostupnosti dle nových servisních oblastí 

Sběrné 
místo 1. 2. 3. Celkem % 

obyv. 

Kumul. Součet 

   č.p. ob. č.p. ob. č.p. ob. č.p. obyv. obyvatel % 

0 50 4 13 3 11 1 6 8 30 4 30 4 

50 100 8 30 9 17 6 20 23 67 10 97 14 

100 150 13 59 9 33 8 23 30 115 17 212 31 

150 200 14 45 16 60 8 21 38 126 18 338 49 

200 300 21 46 19 78 4 18 44 142 21 480 70 

300 500 29 108 24 70 4 22 57 200 29 680 99 

500 a více 2  5 1 
 

    3 5 1 685 100 

součet   306   269   110 203 685 100     
 

 

8.9.   DDIIMMEENNZZOOVVÁÁNNÍÍ  KKAAPPAACCIITTYY  NNOOVVÝÝCCHH  SSBBĚĚRRNNÝÝCCHH  MMÍÍSSTT  

Pro kaţdou spádovou oblast nového sběrného místa kontejnerů na separovaný odpad, 

byla dle počtu obyvatel, kteří bydlí na jednotlivých adresách ve spádové oblasti a průměrného 

mnoţství vytříděného separovaného odpadu na jednoho obyvatele, navrţena kapacita 

jednotlivých sběrných míst. 

Počet obyvatel v lokalitě: 685 osob 

 

Údaje o sběru v obci Holasovice - TS města Opava: 

Plast (kg/ob/rok): 16,5 

Papír (kg/ob/rok):   6,8 

Sklo (kg/ob/rok): 13,1 

 

Měrný objemový normativ pouţijeme dle Tab. 6 

 

plastové kontejnery na tříděný odpad o objemu 1100 l 

 

Mnoţství svezeného odpadu viz Tab. 3 
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Tab. 13   Plánované množství odpadu nových sběrných míst 

  množství (kg) počet kontejnerů/týden 

  obyv./týden (2012) 1. místo 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo 3. místo 

Plast 0,3179 97,2667 85,5057 34,9652 3,6843 3,2389 1,3244 

Papír 0,1311 40,1263 35,2744 14,4245 1,1054 0,9717 0,3974 

Sklo 0,2528 77,3528 67,9997 27,8066 0,2528 0,6182 0,2528 
 

 

Podrobnosti výpočtu: 

obyv./týden (2012) = sebrané mnoţství za rok / počtem obyvatel / počtem týdnů (52)  

Vypočtený hodnota vychází ze statistik sběrů v dané lokalitě. Při stanovení hodnoty v nové 

lokalitě bych vycházel ze statistik sběru v nadřízené lokalitě. 

1. místo = obyv./týden (2012) pro danou komoditu x počet obyvatel ve sběrném místě 

Vypočtený hodnota udává mnoţství sebrané komodity ve sběrném místě 

počet kontejnerů / týden = mnoţství sebrané komodity ve sběrném místě za týden / normativ 

(kg/m
3
) / objem kontejneru 

Jedná se o výpočet počtu kontejnerů na týden. 

Při zachování četnosti výsypů, plastů 2x týdně, papíru 1x týdně a skla 1x za 2 týdny bude počet 

kontejnerů následující viz. Tab. 14. 

 

Tab. 14   Plánované množství kontejnerů na sběrných místech 

  počet kontejnerů 

  1. místo 2. místo 3. místo 

Plast 2 2 1 

Papír 1 1 1 

Sklo 1 1 1 
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9. ZÁVĚR 

Z porovnání současného stavu a navrţené optimalizace vyplývá, ţe poţadovaná 

dostupnost do 150 m je ve zkoumané oblasti dosaţitelná 18% obyvatel, do 300 m je to 55% 

obyvatel a do 500 m je to 87% obyvatel. Tabulka 12 (navrhovaný stav) nám udává dostupnost 

do 150 m je ve zkoumané oblasti dosaţitelná 31% obyvatel, do 300 m je to 70% obyvatel a do 

500 m je to 99%. Navrhovaný stav zvýší dostupnosti v oblasti do 150 m o 13%, do 300 m o 

15% a do 300 m o 12% obyvatel. Tento stav sice zdaleka nedosahuje ţádané dostupnosti 65% 

obyvatel do 150 m vzdálenosti č.p. od sběrného místa, ale vzhledem k menší hustotě osídlení 

zkoumané oblasti, kdy 99% obyvatel má sběrné místo do vzdálenosti 500 m je to výsledek 

uspokojivý.  

Ve zkoumané oblasti se vyskytlo pouze jedno místo, které by mohlo být povaţováno za 

bariéru (přes silnici I/57 a následně přes ţelezniční trať č. 310 Olomouc-Krnov- Opava), ale při 

následné optimalizaci v tomto místě vznikla hranice servisních oblastí mezi dvěma sběrnými 

místy, coţ dokazuje, ţe jediná bariera v obci nehraje významnou roli při separaci odpadu a její 

zanedbání tady nemělo na výsledek ţádný vliv. 

Dále jsem se nesnaţil stanovit pro kaţdou komoditu separovaného odpadu samostatné sběrné 

místo.  

 

Vyhodnocení nových stanovišť pro umístění nádob na separovaný odpad: 

Stanoviště č.1,  

je nové stanoviště, vzniklé posunem původního místa sběru, není sice umístěno ve středu 

vzniklého shluku, ale na jeho okraji z důvodu co nejoptimálnějšího přístupu z přilehlých 

adresních bodů po síti dle liniové vrstvy. 

Stanoviště č.2,  

je stanoviště, které je jiţ vyuţíváno v současnosti, a výsledek modelování doporučuje toto 

umístění zachovat. Nachází se v pomyslném středu shluku. 

Stanoviště č.3,  

je nově vzniklé stanoviště pro sběr separovaného odpadu, obsluhuje oblast, která je velice 

vzdálena současným sběrným místům. Stanoviště je umístěno na pozemcích obce a jeho 

umístění je i v souladu s budoucím plánovaným rozvojem obce, kde na přilehlých pozemcích je 
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dle územního plánu navrţena nová výstavba RD, tím je dán předpoklad postupného navyšování 

sběru v této lokalitě. 

 

Navrţený počet kontejneru pro jednotlivá sběrná místa souhlasí s metodikou EKO-KOM, a.s., 

kde podle dle Tab.5 je maximální počet obyvatel 150 na jeden kontejner. Tento údaj sice 

nerozlišuje komoditu sběru, ale v našem případě odpovídá sběru plastu, který je objemově 

nejvíce náročný. 

 

Porovnáním mnoţství kontejnerů před a po optimalizaci dochází ke sníţení počtu u plastů na      

2 ks, u papíru je na místě sběru č. 2 moţné, navýšení, ale protoţe se jedná o hraniční hodnotu, 

zůstane zachován počet 1 ks a pokud bude potřeba, můţe být tato lokalitu posílena. U sběru 

skla na sběrném místě č. 1 pokud bude zachována četnost výsypů 1x za 2 týdny je předpoklad 

přeplňování sběrného místa, proto bych u skla doporučil buď na sběrném místě č.1 navýšit, 

kapacitu kontejnerů nebo zvýšit četnost svozu na 1x za týden. Celkově se zvýší počet 

kontejnerů ve zkoumaném území o 1 ks z důvodu pokrytí kaţdého sběrného místa všemi 

sbíranými komoditami. Provedené analýzy ukázaly, ţe je moţné dosáhnout efektivnějších 

výsledků ve sběru separovaného odpadu a přehodnocením objemových kapacit a umístění 

jednotlivých kontejnerů a to s minimálním navýšením vstupních nákladů. 

Optimalizace rozmístění byla provedena jako příkladová studie, která klade důraz na 

prostorové rozmístění sběrných míst, s co nejkratší dostupnosti všech obyvatel. Jsou zde 

respektovány majetkové, dopravní a dispoziční aspekty, čímţ se její vyuţitelnost v praxi 

zvyšuje. Výsledky práce, mohou být pro pracovníky Obce Holasovice podnětem při novém 

rozmístění a přesunu stávajících nádob. 
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