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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá síťovými analýzami modelování svozu odpadu ve 

dvou vybraných sousedících obcích Moravskoslezského kraje, Písku a Písečné. Analyzuje 

již provedené studie zaměřené na svoz odpadu v posledních letech za použití síťových 

analýz. Věnuje se teoretickému rozboru použitých metod. Dále se zabývá geokódováním 

v prostředí GeoCode by Awesome Tables a pomocí jazyka Python, dekompozicí dat 

v jazyku R a následné vizualizaci vzniklých tras. V poslední části se věnuje nalezení vhodné 

navigační aplikace pro import bodů. Hlavním cílem této práce je nekomerčními metodami 

nalézt optimální svozové trasy pro vybrané obce. 
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Annotation 

This thesis deals with Network Analysis for Waste Collection in two selected 

neighbouring municipalities of the Moravian-Silesian Region, Písek and Písečná. It analyzes 

already carried out studies on waste collection in recent years using network analyzes. It 

deals with theoretical analysis of used methods. It also deals with geocoding in GeoCode by 

Awesome Tables and using by Python, data decomposition in R language and visualization 

of created routes. The last section is devoted to finding a suitable application for point import 

and navigation. The main goal is to find optimal collection routes for selected municipalities 

using non-commercial methods. 
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1 ÚVOD 

Svozem odpadu se v posledních dekádách zabývalo nepřeberné množství autorů 

z různých koutů světa. I přesto byly studie unikátní a zaměřovaly se na různé faktory typické 

pro území, na kterém byly tvořeny. V dnešní době je důležitější, více než kdy předtím, využít 

metody, které jsou dostupné moderními technologiemi z hlediska nejen finančního, ale také 

pro úsporu času a v neposlední řadě také z hlediska ekologického. 

Ačkoliv je samotný svoz odpadu jedním z největších výdajů firem zabývajících se 

tímto odvětvím, spousta z nich tuto problematiku zanedbává a nevěnuje jí přílišnou 

pozornost. Náklady na svoz nejsou zdaleka ovlivněny pouze počtem a servisem vozidel či 

počtem zaměstnanců, ale především efektivitou svozu – tedy za co nejmenší náklady 

obsloužit co nejvíce zákazníků a svézt jejich odpad. Důležitost dokládá i rostoucí trend 

produkce odpadu. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 vyprodukováno 

28,4 mil. tun odpadu, z toho 4,1 mil. tun z obcí. Pro porovnání, v roce 2014 bylo celkem 

vyprodukováno 23,8 mil. tun, z toho 3,6 mil. tun z obcí. Nárůst v celkově vyprodukovaném 

odpadu je tedy mezi lety 2014 a 2018 přes 19 %. Co se týče produkce odpadu na obyvatele, 

nárůst je 11 % z 265 kg/ob. na 294 kg/ob. 

Práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu svozu odpadu v podniku Nehlsen 

Třinec, zabývajícím se svozem odpadu na Třinecku a v přilehlých oblastech. Konkrétně jsou 

zkoumány obce Písek a Písečná. 

Podrobně se také zabývá studiem možností geokódování adresních míst. Porovnává 

dvě nekomerční metody. První je metoda GeoCode by Awesome Tables, druhou variantou 

je knihovna OpenCageGeocode v jazyce Python. 

V další části se testují dvě dekompoziční metody, které geokódované body rozdělí 

dle zadaných parametrů do několika variant. První použitou dekompoziční metodou je tzv. 

stírací algoritmus, druhá metoda se nazývá p-medián. V prvotní fázi je počítáno s kapacitou 

vozidla 4 a 4,2 tuny a obce se sváží dohromady. V další fázi se obce rozdělí a řeší se odděleně 

s kapacitou vozidla 4 tuny. Samotné trasy se vizualizují a porovnají navzájem. 

Poslední část je věnována nalezení vhodné aplikace pro import velkého množství 

bodů vzniklých v předchozí části. Otestována je desítka aplikací a následně jsou popsány 

jejich jednotlivé možnosti. U aplikací, které jsou pro tento typ použití vhodné, je poté popsán 

i postup, jak docílit požadovaných funkcí.  
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE PROBLEMATIKY SVOZU ODPADU 

Ačkoliv je svoz odpadu jedním z nejobtížnějších operačních problémů, jeho 

problematikou se za posledních několik desetiletí zabývalo nepřeberné množství autorů 

z různých koutů světa. Mezi hlavní důvody tohoto zkoumání patří aspekty jako růst 

populace, technologický vývoj a postupná globalizace. Hlavními cíli je snížit náklady na 

svoz odpadu a tím také snížit dopady na životní prostředí. 

Ghose et al. (2005) ve své studii modeluje pomocí nástrojů geografického 

informačního systému (GIS) svozové oblasti odpadu miliónového města Asansol v západní 

Indii. Pracuje s třemi typy kontejnerů (A, B, C) o objemech 7, 0,75 a 0,5 m3. Vhodné 

umístění jednotlivých kontejnerů je generováno na základě hustoty obyvatelstva, dostatku 

místa, minimální cestní vzdálenosti a šířky silnic, které jsou klasifikovány do tří kategorií, a 

to hlavní silnice s šířkou 5 až 7 metrů, vedlejší silnice se šířkou 2,5 až 5 metrů a ostatní 

silnice se šířkou pod 2,5 metru. Z důvodů možných nepředvídatelných faktorů je počítáno 

s 50% zaplněním kapacity kontejneru. Je odhadováno 55 kontejnerů typu A, 570 typu B a 

780 typu C, které budou umístěny do různých částí města. Počítá se se svozem kontejnerů 

typu A každý den, zatímco u kontejnerů typu B a C je plánován svoz každý druhý den. 

Obrázek 1 zobrazuje silniční síť a administrativní hranice města, Obrázek 2 prostorové 

rozložení kontejnerů. 

Vozidla jsou, obdobně jako kontejnery, rozdělena do tří kategorií. Typ A obsluhuje 

pouze kontejnery typu A a jezdí pouze po hlavních cestách. Uveze pouze jeden kontejner. 

Typ B obslouží jen kontejnery typu B a přesouvá se jak po silnicích hlavních, tak vedlejších. 

Typ C je používán pro svoz odpadu z přelidněných oblastí, může převážet pouze kontejnery 

typu C, které má následně možnost vysypat do kontejnerů typu A. Každému typu vozidla 

byla stanovena rychlost.  

Do výpočtu vstupuje jedna skládka a jedna garáž, jsou v něm zahrnuty jednosměrné 

ulice, dopravní zácpy a rychlostní omezení. Pracovní doba je stanovena na 8 hodin a zahrnuje 

i odbavení na skládce a přestávku na oběd. Čas, který je strávený nakládkou, je brán jako 

„node/stop impedance“ a pro každý kontejner může být odlišný. Průjezdní čas hranou je 

počítán průměrnou rychlostí vozidla a samotná nejkratší trasa je nalezena algoritmem 

obchodního cestujícího. Síťové analýzy jsou použity pro nalezení co nejmenšího počtu tras. 

Pro každé vozidlo byl nalezen seznam kontejnerů a určeno pořadí, v jakém mají být svezeny. 
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Obrázek 1 - Silniční síť a administrativní hranice 

města (převzato od Ghose et al. (2005)) 

 
Obrázek 2 - Prostorová distribuce kontejnerů na 

silniční síti města (převzato od Ghose et al. (2005)) 

Nuortio et al. (2006) ve své studii popisuje plánování tras pro svoz komunálního 

odpadu ve dvou odlišných regionech ve východním Finsku. V minulosti se toto plánování 

provádělo manuálně. Ve studovaném území se nachází zhruba 30 tis. kontejnerů několika 

typů, každé vozidlo jich za jeden den typicky sveze několik stovek. Svoz je prováděn 

výhradně během pracovních dní. Na konci směny je vozidlo, za předpokladu, že je naplněno 

alespoň z poloviny, vyprázdněno. Počítá se s osmihodinovou pracovní dobou, která je 

rozdělena půlhodinovou pauzou na oběd. To znamená, že v jednom dni mohou být vykonány 

dvě různé trasy. Obrázek 3 popisuje konceptuální model optimalizace svozu, který může být 

lehce generalizován také pro podobné úlohy. 

Ve své práci Nuortio et al. (2006) pracuje s Dijkstrovým algoritmem (Dijkstra, 

1959), který nalézá nejkratší trasu z výchozího bodu do všech ostatních uzlů v definované 

síti. K výpočtu byl použit programovací jazyk C++. Data o čase nakládky a přejezdu po 

hranách vychází z regresní analýzy historických dat. 
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Obrázek 3 - Konceptuální model optimalizace svozu (převzato od Nuortio et al. (2006)) 

Apaydin, O. a Gonullu MT. (2007) svou studii zaměřili na svoz odpadu v tureckém 

městě Trabzon, které leží v severovýchodní části Turecka a v době zpracovávání studie zde 

pobývalo okolo 185 tisíc obyvatel. 

V Trabzonu je umístěno přibližně 2 800 kontejnerů ve velikostech 150, 300 a 400 

litrů. Kontejnery jsou vyváženy minimálně dvakrát týdně, město má k dispozici 20 

nákladních vozidel s celkovou kapacitou 154 m3. Celková kapacita silniční sítě je zhruba 

416 km a vozidla za jeden den procestují téměř 60 % této vzdálenosti. Hustotu odpadu 

sváženého nákladními vozy popisuje Tabulka 1. 
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Tabulka 1 - Hustota odpadu sváženého nákladními vozy (převzato od Apaydin, O. a Gonullu MT. (2007)) 

Dny Hustota odpadu v nákladních vozech [kg m-3] 

Průměr Směrodatná odchylka 

Pátek (první týden) 343 144 

Sobota 377 163 

Pondělí 387 94 

Úterý 357 106 

Středa 392 106 

Čtvrtek 344 119 

Pátek (druhý týden) 385 101 

Průměr 369 115 

Směrodatná odchylka 21 23 

Optimalizované trasy byly pomocí softwaru srovnány s původními trasami. Srovnání 

popisuje Tabulka 2. Z výsledků vyplývá, že díky optimalizovaným trasám dojde ke snížení 

vzdálenosti i času. Co se týče času, jedná se o pokles až o 59 % a vzdálenosti až o 65 %. 

Díky tomu došlo také k výraznému poklesu nákladů na svoz odpadu, konkrétně o téměř 

25 %. 

Tabulka 2 - Srovnání času a vzdáleností tras (převzato od Apaydin, O. a Gonullu MT. (2007)) 

Název 

trasy 

Současná trasa Optimalizovaná trasa Zlepšení [%] 

Délka [m] Čas [s] Délka [m] Čas [s] Délka [m] Čas [s] 

Trasa 1 4 833 2 150 1 966 702 59 67 

Trasa 2 2 590 1 498 1 481 529 43 65 

Trasa 3 2 997 998 2 574 859 14 14 

Trasa 4 6 930 4 016 6 149 2 202 11 45 

Trasa 5 2 621 1 477 2 523 900 4 39 

Trasa 6 2 751 1 580 2 015 688 27 58 

Trasa 7 3 337 1 491 3 090 1 104 7 26 

Trasa 8 3 034 1 760 1 801 644 41 63 

Trasa 9 5 577 2 148 4 696 1 682 16 22 

Průměr 3 852,2 1 902 2 921,7 1 032,2 24,7 44,3 

 



Bc. Petr Holeček: Síťové analýzy modelování svozu odpadu 

6 

2020 

Tavares et al. (2008) se ve svém článku zaměřuje na optimalizaci tras svozu odpadu 

z pohledu spotřeby paliva. Hrany síťového modelu jsou rozděleny vrstevnicemi a pro každý 

úsek byl vypočítán sklon, spotřeba paliva v každé hraně byla určena vzdáleností, hmotností 

vozidla, počtem zastávek, rychlostí a sklonitostí. Výpočty jsou provedeny pro oba směry. 

 Svůj model (Obrázek 4) aplikuje na dva konkrétní případy, první je plánování tras 

vozům svážející odpad ve městě Praia, hlavním městě Kapverd, v druhém případě se 

zaměřuje na optimalizaci tras při svážení odpadu z různých měst na ostrově Santiago do 

spalovny. 

 
Obrázek 4 - Datový model (převzato od G. Tavares et al. (2008)) 

V prvním případě je odpad sbírán do vratných kontejnerů rozmístěných po celém 

městě. Kontejnery jsou ve dvou velikostech; 1,1 a 0,8 m3. Odpad je svážen 6 dní v týdnu ve 

venkovských oblastech a 7 dní v týdnu v oblastech městských. Tyto menší kontejnery jsou 

vyprázdněny dvakrát týdně do kontejnerů větších. Uliční a silniční síť je postavena dobře a 

zaslouží si srovnání s evropskými standardy, co se týká kvality. Silnice jsou také dostatečně 

široké pro bezproblémový pohyb větších popelářských vozidel, avšak v centru města se 

vyskytují historické uličky, které svou malou šířkou způsobují problémy. Co se týče druhého 

případu, kdy se studie zaměřuje na svoz odpadu z ostatních měst do spalovny, tak je situace 

podobná jako v hlavním městě. Ovšem na rozdíl od Praii, ulice a silniční síť v těchto částech 

ostrova nejsou kvalitně postaveny, navíc celý ostrov spadá do velice kopcovité oblasti. 

Odpad je tady svážen téměř denně, avšak sběr a odvoz velkých kontejnerů probíhá spíše 

sporadicky. 

Samotná metodologie se skládá ze tří částí. První je vytvoření 3D modelu terénu a 

reprezentace silniční sítě (Obrázek 5), druhá se zabývá samotnou kalkulací spotřeby paliva 

na celé silniční síti a třetí je optimalizace svozu odpadu na základě co nejmenší spotřeby 

paliva. 

Ze studie vyplývá, že sklonitost terénu i optimalizace tras pro minimalizaci spotřeby 

paliva jsou důležité faktory. Důležitost 3D modelu pro vypočítání spotřeby paliva je velká, 
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12% úspora byla zaznamenána v případě, že se přistupuje k problému pomocí optimalizace 

spotřeby paliva na rozdíl od nalezení nejkratší trasy. Tavares et al. doporučuje využití 3D 

modelu, oproti 2D, obzvlášť v územích s velkými rozdíly v nadmořských výškách. 

 
Obrázek 5 - 3D digitální model města Praia zobrazující její silniční sít spolu s kontejnery (převzato od G. 

Tavares et al. (2008)) 

Chalkias et al. (2009) svou studii 

zaměřenou na optimalizace svozových tras 

provádí na území Nikea, jež je předměstím 

hlavní řeckého města Atén, a leží 7 

kilometrů od jeho centra. Cílem je 

identifikovat optimální scénář pro svoz 

odpadu z hlediska minimalizace času 

stráveného svozem, vzdálenosti ujeté 

popelářskými vozy, počtem zaměstnanců, a 

tudíž i finančních a environmentálních 

nákladů. Klíčovým bodem tohoto přístupu 

je nahrazení existujícího velkého počtu 

malých popelnic (120 a 240 litrů) 

omezeným množstvím popelnic 

větších (1 110 litrů). 

Studované území je empiricky rozděleno na 15 sektorů, každý sektor je následně 

rozdělen na 2 podsektory. Tato studie se zaobírá optimalizací metodologie pouze v sektoru 

1 (Obrázek 6). Většina kontejnerů je malá, tedy s kapacitou 120 a 240 litrů. 

Obrázek 6 - Zájmová oblast (převzato od Chalkias et 

al. (2009)) 
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Jak je již zmíněno výše, pro účely sběru odpadu, je sektor rozdělen na dvě části 

(Obrázek 7), obě jsou obslouženy jedním vozidlem. Odpad je v každém sektoru svážen 

čtyřikrát týdně, z toho vyplývá 8 svozových jízd týdně. 

Ve spolupráci s městem byla 

v letech 1998 až 2007 sbírána a analyzována 

statistická data. Tato data obsahovala 

například: typ a pozici kontejnerů, jejich 

kapacitu, informace o původních svozových 

trasách (rychlost, spotřeba paliva, čas a 

emise CO2). Dále byly využity informace o 

hustotě obyvatel, silniční síti a hustotě 

provozu, kapacitě vozidel, geografických 

hranicích a charakteristikách sektorů pro 

sběr odpadu. Tím pádem pro optimalizaci 

procesu svozu odpadu byla generována data 

jako např.: distribuce hustoty obyvatel, land 

use studovaného území, satelitní snímky 

území, silniční síť, třída silnic (omezení a 

hustota provozu), umístění kontejnerů, 

časové schéma svozu, existující svozové 

trasy, rychlost vozidla, spotřeba paliva a 

emise CO2. 

Použitá metodologie se skládá ze 

třech základních kroků (Obrázek 8). Prvním 

z nich je založení prostorové databáze 

zkoumaného území. Druhý krok je věnován 

přerozdělení umístění kontejnerů pro sběr 

odpadu za pomocí funkcí GIS prostorových analýz. A krok tři se skládá z optimalizace tras 

svozu pro minimální čas, vzdálenost, spotřebu paliva a emise. 

Obrázek 7 - Současné empirické schéma svozu 

(převzato od Chalkias et al. (2009)) 
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Obrázek 8 - Datový tok navržené metodologie (převzato od Chalkias et al. (2009)) 

Umístění kontejnerů na nové navržené pozice je založeno na průměrné denní a 

týdenní produkci odpadu v sektoru a na rozhodnutí nahradit malé kontejnery velkými o 

objemu 1 110 litrů. Tudíž je navrženo nahradit 501 existujících kontejnerů různých velikostí, 

162 kontejnery o kapacitě 1 100 litrů. Je počítáno s 10% bezpečnostní kapacitou, aby 

kdykoliv během týdne nedošlo k přeplnění kontejnerů. Přidělení kontejnerů se řídilo těmito 

pravidly: a) umístit kontejnery na silniční síti, b) umístit nové kontejnery poblíž existujících 

(v obalové zóně 60 metrů), c) povolit umístění více než jednoho kontejneru na totožném 

místě (vztahuje se k okolnímu land use a hustotě obyvatelstva okolního území). Obrázek 9 

zobrazuje optimalizované umístění kontejnerů. 

 

Obrázek 9 - Optimalizovaná poloha kontejnerů (převzato od Chalkias et al. (2009)) 
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Pro nalezení optimální svozové trasy je použita varianta Dijkstrova algoritmu 

(Dijkstra, 1959). Pro užití v kontextu reálných dopravních dat musí být tento algoritmus 

modifikován, aby užití respektovalo reálné problémy restrikcí, jako jsou jednosměrky, 

obraty do protisměru (u-turns) apod. 

Délka nové navržené optimální trasy (Obrázek 10), kterou urazí vozidlo je 9,8 km, 

což je zlepšení o 12,5 %, pokud trasu porovnáme s existujícím empirickým řešením. 

Celkový ujetý čas v daném sektoru je o 17 % menší než při původní trase. Optimalizace tras 

pomocí GIS modelu vyústilo v reálném svozu ve zlepšení o 5,5 %. 

 
Obrázek 10 - Optimální svozová trasa (převzato od Chalkias et al. (2009)) 

Ve studii se Zamorano et al. (2009) věnuje optimalizaci svozu odpadu v menším 

Španělském městě Churriana de la Vega, ležícího 7 kilometrů od města Granada.  Má 

rozlohu kolem 7 km2 s počtem obyvatel pohybujícím se okolo 10 tisíc. Geografická lokace 

studie je popsána z hlediska hustoty osídlení (každé ulice a celého města), míra produkce 

odpadu, složení odpadu, hustota odpadu v kontejnerech, počet a umístění kontejnerů a 

vlastnosti ulice jako jsou délka silnice, průměrná rychlost vozidla, šířka silnice, sklon, 

hustota dopravy a dostupnost vozidla. Město bylo rozděleno do dvou sektorů – residenčního 

a komerčního; průmyslového (Obrázek 11). V době studie byla, dle městské rady, produkce 

odpadu ve městě 1,61 kg na obyvatele, v této informaci ovšem není zahrnut podíl 

jednotlivých typů odpadu. 
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Různé typy odpadu byly sbírány odděleně, ku příkladu sklo, papír, lehké obaly a 

organický odpad. Recyklovatelný odpad byl shromažďován v kontejnerech o objemu 3 000 

litrů, 18 z nich bylo použito na sklo, 19 na papír a 17 na lehké obaly. Organický odpad a 

ostatní odpad byly shromažďovány do 800litrových kontejnerů. Z těchto kontejnerů bylo 

257 umístěno v residenčních a komerčních oblastech a 133 v průmyslových. Typ použitého 

vozidla pro svoz odpadu záleží jak na typu kontejneru, tak i na vlastnostech ulice. 

 
Obrázek 11 - Studovaná oblast rozdělena dle sektorů (převzato od Zamorano et al. (2009)) 

Zamorano et al. (2009) dále ve své studii pracuje i s pojmy jako silnice, kterou 

definuje jako ulici s místem na parkování, zatímco užitná cesta odkazuje na prostor 

používaný k provozu vozidel. Ulice klasifikoval následovně: 

- Průjezdné ulice: ulice se šířkou silnice větší než 4 metry, stejně jako ostatní ulice, 

které mohou být lehce přístupné pro svozová vozidla. Ve zkoumaném území bylo 

takto označeno 62 % ulic. 

- Občasně neprůjezdné ulice: ulice s dostatečnou šířkou silnic, avšak mnohdy je ulice 

blokována parkujícími auty po obou stranách. V oblasti bylo takto klasifikováno 

32 % ulic. 

- Neprůjezdné silnice: ulice se šířkou silnice menší než 4 metry. To znamená, že ulice 

nebyla natolik široká, aby jí projelo svozové vozidlo. Pouze 6 % ulic bylo takto 

klasifikováno. 

Celá studie se skládá z tří základních fází. První fáze je zaměřena na modelování 

parametrů silniční sítě. V ní je hlavním úkolem založit prostorovou databázi, jejímž obsahem 

budou detailní informace ve formě objektů, lokací kontejnerů a vlastností ulic. Druhá fáze 

se soustředí na optimalizaci umístění kontejnerů různých typů odpadu. V případě 

recyklovatelného odpadu je počet kontejnerů definovaný počtem obyvatel. Pro 
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recyklovatelný odpad (sklo, papír a lehké obaly) nebude vzdálenost mezi kontejnery větší 

než 250 metrů. Pro organický a ostatní odpad mají obyvatelé kontejner dostupný do 

vzdálenosti 75 metrů (Álvaro and Palacios, 2000; Gallardo, 2000). Třetí fází bylo nalezení 

nejkratší cesty svozu odpadu. Čas nakládky kontejneru byl stanoven na 25 vteřin. Průměrná 

rychlost v zastavěné oblasti byla stanovena na 9 km/h. Po zbytku trasy je průměrná rychlost 

50 km/h. Čas na vyložení odpadu z vozidla byl stanoven na 10 minut. Každá hrana byla 

definována parametry jako jsou délka, průměrná rychlost vozidla, šířka ulice, směr dopravy, 

počet obyvatel, průměrná produkce odpadu a teoretický objem kontejneru. 

Hlavním kritériem nových svozových tras byla vzdálenost. Ve srovnání se 

současnými trasami byla svozová dráha redukována o 40,6 %. Počet kontejnerů 

obsloužených každý den byl snížen o 37,8 %.  

Perpiñá et al. (2009) se zabýval alternativním řešením optimalizace, kterým může 

být analýza použitá při určení optimálního umístění spalování biomasy. Vybrané území bylo 

prvně rozděleno na čtverce o velikosti 1 km2. Centroid každého čtverce byl ohodnocen a 

klasifikován jako počátek nebo cíl. Následně byla vypočítána produkce biomasy 

v jednotlivých čtvercích za jeden rok. Pomocí ArcGIS a nástroje OD Cost Matrix, která je 

součástí nadstavby Network Analyst byla vypočítána vzdálenost do místa případného 

umístění elektrárny. Poté byly za pomocí nástroje Closes Facility nalezeny sběrné oblasti 

biomasy. Tato metoda však nezohledňuje topologické vztahy, je tudíž pro úlohu svozu 

odpadu méně vhodná. 

V problematice nakládání s tuhými komunálními odpady je jejich svoz často nejvíce 

nákladnou položkou, co se týče celkových nákladů na likvidaci odpadu. Za účelem snížení 

celkových nákladů na likvidaci tuhých komunálních odpadů je zapotřebí provést 

optimalizaci svozových tras na základě analýzy vedení tras stávajících (Apaydin, O. a 

Gonullu MT., 2007). 

Heisig et al. (2010) ve své studii vytváří model pro optimalizace stávajícího stavu 

odpadového hospodářství města Olomouce. Základními prvky tohoto modelu jsou 

informace, jako je například předpokládané množství vyprodukovaného komunálního 

odpadu na úrovni podrobnosti adresy. Optimální GIS model pro vedení tras vychází 

z parametrů, ku příkladu se jedná o množství vyprodukovaného odpadu, hustota 

obyvatelstva, silniční síť včetně rozdělení na typy komunikací, nádob na odpad a svozová 

vozidla apod. (Ghose et al., 2005). 

Ke každému adresnímu bodu, ze kterého je odpad svážen, je umístěna nádoba na 

komunální odpad. Ten je dočasně umístěn v nádobách, které jsou dostupné v několika 

velikostech od 110 litrů až po 5 000 litrů. Obrázek 12 zobrazuje model, který z pohledu typu 

vstupních dat pracuje s neprostorovými i prostorovými daty. Mezi výhody takového 

datového modelu patří snadná prostorová identifikace vzniku odpadů a jejich podrobnost až 
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na úroveň jednotlivých adres. Jeho koncept je zároveň aplikovatelný na jakékoliv zájmové 

území, které bude mít dostupné potřebné datové sady. Mezi hlavní nevýhodu patří nejistota 

skutečného množství odpadů na konkrétní adrese. Takovouto nejistotu lze částečně odstranit 

odhadem množství vznikajícího odpadu. Můžeme totiž předpokládat, že nádoba na 

komunální odpad je vždy maximálně naplněna anebo lze opravdové množství dopočítat za 

pomocí kvóty produkce odpadu na osobu na den. Další nevýhodou může také být citelná 

časová náročnost na zpracování vstupních dat, která jsou uložena v odlišných vstupních 

formátech (Tabulka 3). V tomto konkrétním případě jde například o neúplnost adresy 

(chybějící číslo popisné), výskyt sdružených zápisů několika vchodů jednoho domu nebo 

nalezení adresy ze seznamu svozové adresy v prostorové datové sadě adresních bodů 

z důvodu její relativní neaktuálnosti. 

 
Obrázek 12 - Datový model s vazbami mezi jednotlivými datovými sadami pro řešení svozu odpadu (převzato 

od Heisig et al. (2010)) 

Jedinečným identifikátorem je zde adresa, která je zároveň vzájemnou vazbou mezi 

prostorovými a neprostorovými daty. Popisuje vstupní datové sady. 
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Tabulka 3 - Vstupní datové sady pro svoz komunálního odpadu na příkladu města Olomouce (převzato od 

Heisig et al. (2010)) 

Datová sada Popis Formát 

Uliční síť Prostorová liniová vektorová sada pro síťové 

analýzy 

Shapefile 

Adresní body Prostorová vektorová bodová datová sada včetně 

počtu trvale přihlášených obyvatel v každém domě 

(adrese) 

Shapefile 

Svozové trasy 

(seznam tras) 

Seznam tras s podrobným výčtem obsluhovaných 

adres. Datová sada obsahuje data o vyvážených 

nádobách na odpad a frekvenci svozu odpadů pro 

každou adresu 

Xls (MS Excel) 

Svozová vozidla Neprostorová datová sada technických parametrů 

svozových vozidel včetně kapacity ložného 

prostoru (objem a nosnost) 

Seznam 

Svozové trasy Prostorová liniová datová sada svozových tras Xml/gpx (převod 

ze záznamů GPS) 

Jako první krok zvolil Heisig et al. (2010) rozdělení města dle dominantní zástavby 

včetně odhadu počtu obyvatel v tomto rozdělení (Obrázek 13). Město bylo rozděleno do čtyř 

kategorií, a to: sídlištní zástavba (cca 50 tisíc obyvatel), venkovská zástavba (cca 5 tisíc 

obyvatel), stará zástavba v centru města (cca 15 tisíc obyvatel), vilová zástavba (cca 30 tisíc 

obyvatel). Pro pozdější efektivnější svoz odpadu z odlišných částí města je vhodné, aby byl 

odpad z různých částí svážen odděleně. 
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Obrázek 13 - Rozdělení Olomouce dle dominantního typu zástavby pro účely optimalizace svozu (převzato od 

Heisig et al. (2010)) 

Následným krokem je vizualizace současného stavu svozových tras a umístění 

kontejnerů. Na bázi dat z GPS přístrojů a konzultací s řidiči svozových vozidel byly graficky 

zrekonstruovány současné svozové trasy.  

Jako poslední krok následuje navrhnutí optimální svozové trasy za pomocí GIS 

nástrojů a finální srovnání původní a optimalizované trasy. Výpočet ideální trasy byl 

realizován za pomocí Dijkstrova algoritmu pro nejkratší cestu s možností pozměnit pořadí 

obsluhy kontejnerů a zvolit první a poslední bod. 

Pro případovou studii autor vybral městskou část Olomouce – sídliště Povel. Sídliště 

bylo vybráno z toho důvodu, že je dobře vymezitelné od okolí města a lze tedy věrohodně 

vzájemně zhodnotit dosažené výsledky. Charakteristickým prvkem této městské části je fakt, 

že je téměř celá pokryta panelovou zástavbou, v níž žije přes 95 % obyvatel z celkového 

počtu kolem 6,5 tisíce. Území je lokalizováno v jižní části města Olomouce a svoz odpadu 

tady probíhá dvakrát týdně, v úterý a pátek. 
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Obrázek 14 - Mapa původní trasy (vlevo) a optimalizované trasy (převzato od Heisig et al. (2010)) 

Původní trasa je složena z šesti nespojitých úseků, které mají celkovou délku 8 949 

metrů. Optimalizovaná trasa je složena z pouze jednoho úseku o vzdálenosti 7 753 metrů. 

Finální rozdíl je tedy mezi délkou původní a optimalizovanou 1 196 metrů. Optimalizovaná 

trasa dosahuje celkové úspory 13 %. 

Autor dále upozorňuje, že výsledky mohou být ovlivněny několika faktory. Hlavním 

faktorem je samotná aktuálnost dat, jednak topografických (průjezdnost komunikací, změna 

dopravního značení), a jednak tematických dat (změna počtu kontejnerů ve vztahu k počtu 

obyvatel). Důležitá je také topologická přesnost, hlavně co se týče dat uliční sítě a adresních 

bodů, resp. jejich vzájemné vazby. Do modelu ovšem nebyly zahrnuty všechny faktory. 

Mezi nejvýznamnější je nutno zmínit např. couvání, či řidičovu znalost místního prostředí. 

Nejdůležitějším úkolem všech hodnocených síťových modelů je dostupnými 

optimalizačními metodami zredukovat náklady při svozu odpadu. Nalezení optimálního 

řešení může být dosaženo několika způsoby. Mezi ně patří nalezení nejkratší trasy, časově 

nejrychlejší nebo trasy, na níž bude spotřeba paliva nákladních vozů co nejmenší. Někteří 

autoři, konkrétně Tavares et al. (2008) a Chalkias et al. (2009) řešili ve svých studiích také 

množství vyprodukovaných emisí. Ve většině zkoumaných prací se autoři také zabývali 

optimální polohou kontejnerů, která má značný podíl na finálních úsporách v dané 

problematice.  
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Ve většině uvedených studií byly vytvořené modely aplikované na relativně malé 

oblasti tzn., že tyto modely nemusí být obecně platné. V tomto ohledu se vymyká studie od 

Zamorano et al. (2008). Vytvořil komplexní model, který je aplikovatelný na více typů měst. 

Rozdělil města do kategorií dle velikosti, jelikož počet obyvatel v dané oblasti má citelný 

vliv na jejich chování v samotné produkci odpadu. Tímto docílil v porovnání s dosavadními 

trasami redukce celkové ujeté vzdálenosti o téměř 41 %. Počet kontejnerů, které byly 

obslouženy každý den, se snížil o 38 %. Odlišně zpracovaný model vytvořil Tavares et al. 

(2008), který je vhodný pro členitější území s horší dostupností. 

Jediná zmíněná práce zaměřena na území České republiky je studie od Heisig et al. 

(2010). Ten navrhuje model aplikovatelný na celém území Česka, vycházející z adresních 

bodů.  

Často viditelným prvkem jsou situace, kdy jsou města rozdělena na zóny dle 

charakteru. Rozdílné množství i složení odpadu jsou produkovány v sídelních zástavbách, 

jiné opět v průmyslových zónách či v centrech měst. V dalších územích jsou z důvodu 

různého složení odpadu sváženy průmyslové oblasti a centra zvlášť. 

V některých modelech je produkce odpadu počítána pomocí vzorců, zatímco u jiných 

vychází ze statistických dat z let minulých. Množství a struktura odpadu do jisté míry souvisí 

s hospodářskou vyspělostí zkoumané oblasti. Mnohdy je modelován svoz směsného 

komunálního odpadu (SKO), skla, plastů, papíru i bioodpadu. V různých oblastech jsou 

různé velikosti kontejnerů, od toho se také odvíjí objemy, se kterými se počítá v konkrétních 

modelech. Dle potřeby byly v některých případech zavedeny jiné velikosti kontejnerů, jinde 

stačilo pouze optimalizovat umístění. Například Heisig et al. (2010) modeluje kontejnery a 

popelnice na základě adresních bodů. 

Ve všech modelech je síť ulic popisována v různé podrobnosti. Zpravidla jsou silnice 

rozděleny do různých kategorií, ve kterých je hodnocena průjezdnost, rychlost a počet 

zastavení. Model, který zpracoval Zamorano et al. (2009) bere v potaz také pravidelná místa, 

kde v ulicích parkují automobily a brání průjezdu svozových vozidel. Bohužel co se týče 

podrobnějších údajů, jako ku příkladu polohová přesnost, tak nejsou ve většině prací o 

silničních sítích uvedeny. Přesnější datové sady mají ve svých atributech uloženy například 

světelné křižovatky, jednosměrnost, zda se jedná o komunikaci umístěnou v obci, výšková 

a hmotnostní omezení jednotlivých hran. Všechny zmíněné parametry jsou, pro správné 

trasování vozidel a blízkost reálnému provozu, důležité. 

Důležitou součástí je, že svozová vozidla jsou zpravidla přizpůsobena dané lokalitě, 

ve většině případů je použito více typů nákladních automobilů. Odpad je následně svážen na 

sběrná místa či na skládku. 

Stávající trasy jsou zaznamenány pomocí GPS přístrojů. Některé zkoumané modely 

počítají s exaktním časem nakládky pro každý kontejner, který byl vypočítán ze statistického 
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průměru z jednotlivých dní. Část modelů naopak vychází pouze z průměrné doby nákladu 

kontejneru o dané velikosti. V jiných případech je čas nakládání kontejneru zahrnut do 

celkového času průjezdu vozidla po konkrétní hraně. 

Co se týče samotné frekvence svozu odpadu, tak pro většinu lokalit existuje týdenní 

svozový plán. Bere se v potaz osmihodinová pracovní doba, která zahrnuje i přestávky, se 

kterými je nutno počítat. V některých studiích se na obědovou pauzu jezdí do depa, tím 

pádem je tedy směna rozdělena na dvě části. Svoz může být i vícesměnný. 

Z modelů zpracovaných v této kapitole je vhodný model od Heisig et al. (2010), 

jelikož vychází z českého prostředí a využitá data jsou běžně dostupná. Z dalších modelů je 

důležité zmínit Tavares et al. (2008), který se zabývá výpočtem spotřeby paliva a emisí. Ve 

své práci počítá se spotřebou paliva jako s veličinou odporu. 
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3 TEORETICKÝ ROZBOR 

Při zpracovávání úloh, jež jsou zaměřeny na obsluhu vrcholů dopravní sítě, je nutné 

dbát nejen na optimální pořadí vrcholů za současného zachování zvoleného optimalizačního 

kritéria (např. celkovou ujetou vzdálenost), ale také ostatní omezení, která vyplývají z potřeb 

praxe. Jedním z nejčastějších omezení při tvorbě tras obslužných vozidel, které vstupuje do 

rozhodovacího procesu, je kapacita. Při návrhu optimální trasy obslužného vozidla je 

nejčastěji hledáno pořadí vrcholů začínající a končící v depu, kdy trasa zároveň prochází 

všemi požadovanými vrcholy sítě, u kterých je požadována obsluha, a které mají minimální 

délku. Zároveň je vyžadována podmínka, aby kapacita vozidla nebyla překročena. Jestliže 

je splněna podmínka, že součet požadavků situovaných v jednotlivých uzlech sítě nebude 

větší než kapacita obslužného vozidla, je možné pro navrhnutí trasy vyjít z úlohy o vyhledání 

minimální Hamiltonovy kružnice. V tomto případě je pak výslednou trasou obslužného 

vozidla jedna okružní jízda začínající a končící v depu. V případě, že není splněn požadavek 

na nepřekročení kapacity vozidla, je potřeba přistoupit k některému z náhradních přístupů. 

Mezi dva základní přístupy patří metoda primárního shlukování, označovaná jako Cluster-

First Route-Second a metoda primárního trasování, označovaná jako Route-First Cluster-

Second (Kozel, 2017). 

3.1 Route-First Cluter-Second 

U metody primárního trasování je prvním krokem vyhledání optimální trasy při 

současném zanedbání omezující podmínky na kapacitu vozidla. Následuje druhý krok, 

kterým je dekompozice trasy na okružní jízdy již při zohlednění kapacity obslužného 

vozidla. 

3.1.1 Formulace problému 

Kozel (2011) ve své práci interpretuje problém tak, že je zadána síť N(V, E, l), která 

vymezuje hranově ohodnocený graf, kde V = 1, …, m představuje množinu vrcholů, E = 1, 

…, n množinu hran a lij představuje ohodnocení hrany ij, kde i, j ∈ V v podobě délky pozemní 

komunikace v kilometrech. Ve vrcholech j = 2, …, m se nalézají zákazníci s požadavky na 

obsluhu bj, kde j = 2, …, m. V prvním vrcholu je umístěno depo s, které je pro obslužné 

vozidlo prvním a zároveň posledním uzlem, dále je určena kapacita K. Cílem je naplánovat 

množinu okružních jízd, které začínají i končí v depu s tak, aby vzdálenost potřebná pro 

obsluhu zákazníků byla co nejmenší a zároveň, aby byla dodržena podmínka nepřekročení 

kapacity obslužného vozidla. Obrázek 15 zobrazuje diagram příkladu sítě. 
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Obrázek 15 - Diagram grafu sítě N(V, E, l) - (převzato od Kozel (2011)) 

3.1.2 Návrh trasy (Route-First) 

Cílem prvního kroku je nalezení optimální trasy, která prochází právě jednou všemi 

vrcholy v grafu s výjimkou počátečního vrcholu, tedy depa a má minimální délku. V tomto 

kroku je kapacita obslužného vozidla zanedbána. Výchozí úlohou pro vyhledání této 

optimální trasy je úloha o vyhledání minimální Hamiltonovy kružnice. 

 
Obrázek 16 - Diagram grafu sítě N(V, E, l) s vyznačením minimální Hamiltonovy kružnice (převzato od 

Kozel (2011)) 

3.1.3 Tvorba shluků (Cluster-Second) 

Ve druhém kroku se pozornost vrací ke kapacitnímu omezení obslužného vozidla a 

následně jsou hledány jednotlivé okružní jízdy. Postup řešení je rozdělen do několika částí. 

První částí je vhodné přečíslování vrcholů ve vyhledané trase tak, aby bylo lehce 

možné identifikovat depo. Tabulka 4 zobrazuje nové přečíslování vrcholů. V dalších částech 

je nutné vypočítat přírůstky a formulovat matematický model. 
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Tabulka 4 - Označení přečíslovaných vrcholů (převzato od Kozel (2011)) 

Nové 

označení 

vrcholů 

1 2 3 4 5 6 7(m) 8(s) 

Posloupnost 

vrcholů 

výchozí 

trasy 

6 3 5 8 7 4 2(m) 1(s) 

3.2 Stírací algoritmus 

Stírací algoritmus byl poprvé představen Billy E. Gilletem a Lelandem E. Millerem 

v roce 1974 a může být efektivně použit pro shlukování vrcholů v grafu (Janáček, 2002). 

Hlavní princip algoritmu je popsán tak, že každý uzel i z množiny V = 1, …, m je v rovině 

jedinečně určen pomocí dvou souřadnic kartézského souřadnicového systému, které jsou 

značeny [x̄,ȳ]. Tyto souřadnice musí být transformovány na souřadnice [x,y] s novým 

počátkem souřadnicového systému D[d1,d2], který je totožný s výchozím bodem (Pomp, 

2017). 

Vytvoření shluků pomocí stíracího algoritmu lze popsat na příkladu, kdy existuje 24 

bodů v rovině v kartézském souřadnicovém systému. V každém z těchto bodů je 

identifikován zákazník. Cíl je následující: 

- Vytvořit q shluků s vědomím, že kapacita vozidla je C = 6. Depo je umístěno mimo 

množinu zákazníků. 

- Vytvořit 3 shluky bodů tak, že počet zákazníků přidělen do jednotlivých shluků je 

rovnoměrně rozdělen bez ohledu na dodržení podmínek. Depo je umístěno 

v množině zákazníků. 

Obrázek 17 zobrazuje řešení korespondující s oběma příklady. Na levé straně je 

řešení, kde 24 bodů je rozděleno do čtyř shluků, každý shluk obsahuje 6 bodů, depo je 

označeno čtvercem. Na pravé straně byly vytvořeny tři stejné clustery s osmi body. Depo je 

podobně jako v předchozím případě označeno čtvercem. Uzly, které spadají do stejných 

shluků, byly označeny totožnými symboly (Pomp, 2017). 
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Obrázek 17 - Příklad stíracího algoritmu (převzato od Pomp (2017)) 

3.3 P-medián 

Metoda p-medián je specifický případ dekompoziční metody, která může být použita 

pro shlukování. V principu máme dvě množiny J, I, dále množinu zákazníků J = {1, …, n} 

a množinu možných středů I = {1, …, m}. Každý zákazník j z množiny J definuje vlastní 

požadavky (velikost takového požadavku je značena jako bj). Každý ze středů, který bude 

umístěn v nějakém místě v množině I, má kapacitu K. Maximum předem určených čísel 

ze středů p může být umístěno v množině I. Musí být splněna podmínka, že kapacita všech 

středů je větší nebo se rovná součtu požadavků všech zákazníků: 

∑𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝐾 ⋅ 𝑝 

Vzdálenost mezi umístěním středů i a zákazníky j může být modelována pomocí 

vzdálenostní matice dij. Za cíl je navrhnout umístění p středů v množině vrcholů I tak, aby 

součet vzdáleností mezi zákazníkem j a nejbližším středem i byl minimální a kapacita 

jakéhokoliv středu nebyla překročena (Kozel, 2018). 

Reálná dopravní síť je prezentována grafem N, který zobrazuje Obrázek 18. 

Jednotliví zákazníci j ∈ J jsou umístění v uzlech grafu j = 2, …, n. Množina možných středů 

i ∈ I koresponduje s množinou zákazníků, proto I = J. Požadavky zákazníka bj jsou postupně 

2, 3, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 4, 3. Co víc, vzdálenostní matice dij je určena pro i ∈ I, j ∈ J a kapacita 

středů je K = 10. Cíl je navrhnout umístění tří středů tak, aby součet vzdáleností od zákazníka 

j do nejbližšího středu i byl minimální a kapacita středu nebyla překročena (Kozel, 2018). 



Bc. Petr Holeček: Síťové analýzy modelování svozu odpadu 

23 

2020 

 
Obrázek 18 - Schéma grafu N (převzato od Kozel (2018)) 

Pokud k řešení použijeme matematický model, který popsal Kozel (2018), 

dostaneme informaci o umístění tří středů a přiřazení zákazníků k jednotlivým centrům. Tato 

přiřazení mohou být považována za clustery. Tabulka 5 popisuje sumarizované řešení. 

Tabulka 5 - Přiřazení zákazníků k jednotlivým středům – shlukům (převzato od Kozel (2018)) 

Střed v uzlu Přiřazení zákazníci Součet požadavků 

6 Cluster 1: {2, 5, 6, 9} 10 

7 Cluster 2: {3, 4, 7} 10 

12 Cluster 3: {8, 10, 11, 12} 10 

Jak už bylo dříve zmíněno, přiřazení zákazníci mohou být považováni za shluky, tj. 

podmnožina zákazníků, kteří musí být obslouženi z depa {d} umístěného v uzlu 1. Pro tento 

triviální úkol je jednoduché nalézt tři okružní jízdy, které vozidla začínají a končí v uzlu 1.  

Tabulka 6 popisuje tyto okružní jízdy. Průjezdné uzly v rámci výsledných okružních jízd 

vozidla jsou dokončeny s ohledem na podmínku minimální cesty mezi obsluhovanými uzly 

(dij může být odlišné od lij). Sekvence uzlů v jednotlivých okružních jízdách může být 

jednoduše promítnuta do grafu N viz Obrázek 18. 

Tabulka 6 - Okružní jízdy v jednotlivých shlucích (převzato od Kozel (2018)) 

Okružní jízda Pořadí uzlů Průjezdné uzly Délka [km] 

1 1-2-6-10-9-5-1 10 16 

2 1-2-3-7-4-7-10-6-2-1 2, 6, 10 18 

3 1-2-6-10-7-4-8-12-11-7-10-6-2-1 2, 4, 6, 7 28 
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4 POUŽITÝ SOFTWARE 

4.1 ArcGIS Pro 

ArcGIS Pro jakožto nástupce ArcMapu je založený na 64bitové architektuře 

s podporou vícejádrových procesorů a výpočetních možností dnešní grafických karet. Díky 

šikovnému uspořádání prostřední je navržen pro usnadnění práce uživatelů jak uvnitř 

organizace, tak i prostřednictvím webových služeb.  

 
Obrázek 19 - ArcGIS Pro 

Grafický engine umožňuje ArcGIS Pro pracovat s několika mapami současně, což 

bylo v této práci mnohokrát využito. Uživatel není nucen mít pro každý mapový výstup 

vytvořen projekt zvlášť, lze pracovat úsporněji a především efektivněji. Navíc lze mapová 

okna vzájemně provázat svou polohou či stupněm přiblížení a pro jedno území lze lehce 

porovnávat různá data a návrhy.  

ArcGIS Pro zvládá také zobrazení 3D, lze s nimi pracovat jako s jakýmikoliv jinými 

daty. Grafický engine především umožňuje využívat výpočetní možnosti moderních 

grafických karet, což práci nejenom ve 3D výrazně zpříjemňuje.  

Jak bylo zmíněno již výše, práce je ukládána do tzv. projektů. Jedná se o soubory 

mapových kompozic, uložených dat, stylů, připojení ke složkám, serverům či databázím. 

Hlavní předností projektů je kompaktnost, což usnadňuje jejich správu. Díky tomu je lze 

také jednodušeji sdílet.  

Co se týče geoprocessingových nástrojů, tak některé z nich byly vyvinuty přímo pro 

64bitové vícejádrové procesory, díky tomu dokážou lépe využívat operační paměť PC a 

současně zpracovávat výpočetní úlohy, takže operace nad velkými objemy dat jsou znatelně 

rychlejší.  
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Projekty z ArcMap je možné otevřít v ArcGIS Pro, opačným směrem kompatibilita 

dostupná není. Do prostředí je možné přenést většinu geoprocessingových modelů a skriptů 

v jazyce Python z aplikace ArcMap. Součástí jsou i okna pro Python, také prostředí 

ModelBuilder. K dispozici je i .NET API, které do aplikace umožňuje vyvíjet vlastní 

doplňky. 

Součástí aplikace jsou i tzv. úlohy. Jsou to předpisy pracovního postupu, do kterého 

lze zahrnout i různé nástroje a textový popis jednotlivých úkolů. Uživatel, který úlohu spustí, 

je krok po kroku proveden jejím průběhem, díky čemuž ji může zvládnout i bez předchozího 

zaškolení. Oproti modelům z prostředí ModelBuilder mají úlohy tu výhodu, že mohou 

obsahovat širší spektrum nástrojů a funkcí. 

Prostředí ArcGIS Pro je těsně integrováno se službou ArcGIS Online. Vytvořené 

vrstvy tak lze snadno sdílet ať už v rámci své organizace nebo do internetu (ARCDATA 

PRAHA). 

V této práci byl ArcGIS Pro ve verzi 2.4.2 využíván hojně především pro generování 

mapových výstupů, zároveň probíhalo ověřování výsledků pomocí jednoduchých síťových 

analýz. 

4.2 PyScripter 

PyScripter je free a open-source software s integrovaným vývojovým prostředím 

(IDE) pro jazyk Python, využitelný v prostředí operačního systému Windows. Původně 

PyScripter začal jako odlehčené IDE navržené pro účely vývojového prostředí Delphi, 

postupem času se vyvinul do plnohodnotného samostatného prostředí. V porovnání 

s některými jinými vývojovými prostředími je IDE Pyscripteru značně odlehčené. 

V současnosti je dostupný pouze pro operační systémy Microsoft Windows. 

V této práci byl PyScripter použit k psaní a editování Python kódů použitých 

v následných analýzách. 

4.3 RStudio 

RStudio je program umožňující práci v programovacím jazyce R v uživatelsky 

příznivém prostředí. Stejně jako v případě PyScripteru se jedná o free a open-source program 

s integrovaným vývojovým prostředím pro jazyk R. Distribuce programu jsou dostupné pro 

operační systémy Microsoft Windows, macOS a Linux. K dispozici je RStudio ve dvou 

verzích – pro desktop a pro server. Obě verze jsou dostupné v open source a komerční 

variantě. RStudio je napsáno v programovacím jazyce C++. 

V této práci bylo RStudio, potažmo jazyk R, využito pro dekompozici bodů. 
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5 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY VE VYBRANÉM PODNIKU  

Tato diplomová práce má za cíl zefektivnit svoz odpadu ve firmě Nehlsen Třinec. 

Konkrétně na modelových případech dvou sousedních obcí – Písku a Písečné. Obě obce leží 

zhruba 15 kilometrů jihovýchodně od Třince. 

5.1 Nehlsen Třinec 

Společnost Nehlsen Třinec se zabývá svozem odpadu v celkem dvaadvaceti obcích 

a přibližně u 600 firem v okolí města Třinec. Kromě svozu klasického komunálního odpadu 

z popelnic a kontejnerů o objemu 110, 120, 240 a 1 100 litrů probíhá také svoz bioodpadu, 

tříděného odpadu z kontejnerů typu REFLEX a pytlů s nebezpečným odpadem. Obrázek 20 

zobrazuje kromě dvou sběrných dvorů v Třinci a v Jablunkově také přehled svážených obcí 

v území zároveň se zvýrazněním obcí, které jsou předmětem řešení v této práci. Část svážené 

oblasti spadá do náročného horského terénu, proto je firma vybavena vozidly, která i za 

zhoršených klimatických podmínek, obzvláště v zimních měsících, jsou schopna zajistit 

svozy i z těch náročnějších oblastí. Společnost disponuje vozidly s náhonem 4x4, uzávěrkou 

diferenciálu a s celkovou hmotností vozidla do 18 tun. 

V současné chvíli ve firmě neexistuje metodika, pomocí které by docházelo 

k vytváření optimálních tras pro svoz odpadu tak, aby svoz byl co nejefektivnější. Trasy jsou 

plánovány ručně na papír, kdy jedno vozidlo za směnu objede jednu obec. Mnohdy se tedy 

stává, že řidič dokončí svou trasu dříve a mohl by pokračovat na další, ale nemá naplánováno 

kam. Cílem tedy je efektivně obsloužit za jednu směnu více tras. 
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Obrázek 20 - Svozová oblast firmy Nehlsen Třinec 
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5.2 Písek 

V obci Písek se provádí svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní v sudé týdny. 

Svozovým dnem je pátek. Jedná se nejen o popelnice o objemu 110 litrů a černé pytle, ale i 

o kontejnery o objemu 1 100 litrů. Co se týče svozu papíru a plastu, svoz probíhá v úterý 

v intervalu jednou za 4 týdny, počínaje čtvrtým týdnem. Objemný či nebezpečný odpad bývá 

sbírán dvakrát ročně u obecního úřadu do přistavených kontejnerů o objemu 40 m3. 

5.3 Písečná 

Podobně jako v Písku se svoz komunálního odpadu v Písečné provádí 1x za 14 dní, 

zde je to ovšem v liché týdny. Svozovým dnem je pátek. Svoz papíru a plastu probíhá ve 

středu v intervalu jednou za 4 týdny, počínaje čtvrtým týdnem. Objemný či nebezpečný 

odpad bývá sbírán, obdobně jako v Písku, dvakrát ročně do přistavených kontejnerů. 
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6 PŘÍPRAVA PILOTNÍCH ÚLOH 

Před samotným hledáním optimálních tras pro svoz odpadu, bylo prvně zapotřebí si 

předpřipravit vstupní data do podoby, se kterou se následně bude pracovat. Pro zpracovávané 

obce dodala externí firma data o umístění popelnic na SKO ve formátu xlsx, což je 

souborový formát využívaný pro ukládání mj. tabulek. Každá obec byla dodána 

v samostatném dokumentu. Jelikož jsou popelnice vztahovány k adrese, součástí těchto 

dokumentů byly informace o umístění každé z nich konkrétní adresou. Ta se skládala z obce, 

čísla popisného, poštovního směrovacího čísla, okresu a kraje. Pro správnou lokalizaci bylo 

zapotřebí tyto adresy geokódovat a získat jejich umístění pomocí souřadnic. Tato kapitola 

se věnuje jednotlivým nekomerčním metodám, které byly zvoleny pro testování přesnosti. 

Tyto metody jsou následně porovnány se souřadnicemi adresních míst Registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a je z nich vytvořena statistika. 

6.1 GeoCode by Awesome Tables 

GeoCode by Awesome Tables je softwarová komponenta integrovatelná do prostředí 

Google, využitelná pro množství úkonů. Jedinou podmínkou je vlastnit Google účet, 

v takovém případě lze GeoCode používat jako doplněk pro Tabulky Google.  

Samotné použití je pak jednoduché. Po nainstalování komponenty do Google účtu 

stačí body s jednotlivými adresami otevřít v dokumentu a spustit doplněk. GeoCode pak 

pouze požaduje vyplnění listu, na kterém se body nacházejí a sloupec, ve kterém je umístěna 

adresa. V případě, že je adresa rozložena do více sloupců, nabízí doplněk možnost tuto 

adresu sloučit do jednoho sloupce a pak s ní dále pracovat. Následně stačí kliknout na 

tlačítko Geocode!, které spustí samotný proces geokódování. Po dokončení se v dokumentu 

objeví dva nové sloupce s požadovanými souřadnicemi v souřadnicovém systému WGS84.  

Jediným omezením této metody je, že maximální počet geokódovaných adresních 

míst je 1 000. Toto omezení se resetuje za 24 hodin. Řešením by mohlo být nasdílení 

dokumentu pro více uživatelů a následné geokódování na více Google účtech. 
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Obrázek 21 - Geokódování pomocí GeoCode by Awesome Tables 
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Samotný výsledek byl poněkud rozporuplný (Obrázek 21). Zatímco v Písečné se 

geokódování s větší či menší přesností zdařilo, v Písku to byl pravý opak. Původní 

předpoklad byl, že algoritmus zamění město Písek v Moravskoslezském kraji za Písek 

v kraji Jihočeském, tento předpoklad se ovšem nepotvrdil. Aplikace pouze nedokázala, i přes 

snahu o upřesnění adresy okresem, rozpoznat správné umístění a většinu bodů umístila na 

jedno místo. Právě z tohoto důvodu mapa vypadá tak, jako by v obci Písek nebylo 

geokódování téměř vůbec provedeno.  

6.2 Python 

Ve druhé metodě, bylo na rozdíl od první, využito programovacího jazyka, konkrétně 

Pythonu. Po vyzkoušení několika různých možností, jak geokódovat pomocí jazyka Python, 

se jeví nejlépe OpenCage Geocoder. Po registraci, která je zdarma, je k dispozici API-KEY, 

na kterém je možno provést až 2 500 požadavků za den, což pro účely této diplomové práce 

naprosto vyhovuje. 

Po instalaci knihovny OpenCageGeocode je potřeba si vytvořit soubor, který bude 

obsahovat adresy bodů, které se budou geokódovat. Pro spuštění skriptu byl využit program 

PyScripter. Geokódované výsledky se následně zobrazily ve výstupu a mohly být převedeny 

do libovolného formátu, ať už xlsx nebo csv. 

 Ukázka kódu:  

import sys 

from opencage.geocoder import OpenCageGeocode 

 

key = 'API-KEY' 

geocoder = OpenCageGeocode(key) 

infilepath = 'nazev_souboru.txt' 

 

try: 

  with open(infilepath,'r') as f: 

    for line in f: 

      address = line.strip() 

      query = address; 

      result = geocoder.geocode(query) 

 

      if result and len(result): 
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        longitude = result[0]['geometry']['lng'] 

        latitude  = result[0]["geometry"]["lat"] 

        z = "'%f','%f',%s" % (latitude, longitude, query) 

        print (z) 

      else: 

        sys.stderr.write("not found: %s\n" % query) 

except IOError: 

  print("Error: File does not appear to exist.") 
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Obrázek 22 - Geokódování pomocí OpenCageGeocoder 
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Na první pohled lze říci, že geokódování pomocí programovacího jazyka Python bylo 

úspěšnější (Obrázek 22) než pomocí rozšíření GeoCode by Awesome Tables do Tabulek 

Google. U obce Písek již nedocházelo k tomu, že byla většina bodů umístěna na jedno místo 

v obci. 

6.3 Porovnání metod s RÚIAN, statistika, vyhodnocení přesnosti 

Obě metody byly po provedení porovnány s adresními body z registru územní 

identifikace a na základě tohoto porovnání byla vytvořena statistika úspěšnosti metod. 

Z každé množiny bodů bylo náhodně vybráno 40 bodů a na základě tohoto vzorku byla 

vypočtena statistika. Náhodnosti bylo dosaženo pomocí skriptu v jazyce Arcade, který je 

součástí ArcGISu Pro. Jak již bylo zmíněno v předchozích částech, metoda, která využívala 

rozšíření GeoCode by Awesome Tables do Tabulek Google, měla nižší úspěšnost přesného 

geokódování než metoda, jež využívala knihovnu OpenCageGeocode v programovacím 

jazyce Python. 

Tabulka 7 popisuje základní statistické ukazatele jako je průměr, medián, směrodatná 

odchylka, minimum, maximum, špičatost a šikmost obou použitých metod. Hodnoty jsou 

vzdálenosti geokódovaných míst k adresním bodům z RÚIANu. 

Tabulka 7 - Statistika přesnosti požitých metod geokódování vůči adresním místům RÚIAN 

 Písek Písečná 

 Awesome 

Tables 

OpenCageGeocode Awesome 

Tables 

OpenCageGeocode 

Průměr [m] 994,69 4,07 49,58 4,61 

Medián [m] 933,84 3,59 3,05 3,57 

Směrodatná 

odchylka [m] 

425,91 2,15 139,56 2,54 

Minimum [m] 369,39 3,19 2,7 2,76 

Maximum [m] 1961,07 13,83 484,44 11,88 

Špičatost -0,31 17,13 6,03 2,81 

Šikmost 0,64 4,25 2,78 2,10 

Jako méně přesná se ukázala být metoda pomocí Awesome Tables v Písku. Průměrná 

vzdálenost geokódovaného bodu od umístění v RÚIANu se rovnala téměř 995 metrům. 

Hodnota mediánu nebyla s hodnotou 933,84 metrů příliš vzdálená. Směrodatná odchylka se 

rovná hodnotě téměř 426 metrů. Minimum a maximum náhodně vybraných bodů se rovnalo 

369,39 metrům, resp. 1961,07 metrům. Špičatost -0,31 značí plošší distribuci než u 
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normálního rozdělení. Šikmost s hodnotou 0,64 říká, že hodnoty jsou rozděleny víceméně 

stejně vpravo i vlevo od střední hodnoty. Graf 1 a Graf 2 znázorňují rozložení dat pomocí 

histogramu a krabicového grafu. 

 
Graf 1 - Histogram rozdílu vzdáleností mezí použitou metodou a adresními místy RÚIAN 

 
Graf 2 - Krabicový graf, oříznutý o odlehlé hodnoty, rozdílu vzdáleností mezi použitou metodou a adresními 

místy RÚIAN 



Bc. Petr Holeček: Síťové analýzy modelování svozu odpadu 

36 

2020 

Co se týče druhé použité metody v Písku, a to metody v programovacím jazyce 

Python s využitím knihovny OpenCageGeocode, tak zde byly výsledky zcela odlišné a 

mnohem více přesnější. Průměrná vzdálenost od adresního místa se rovnala něco málo přes 

4 metry, medián, tedy hodnota, jež dělí řadu seřazených výsledků na dvě stejně početné 

poloviny a platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot 

je větších nebo rovných mediánu, byla 3,59 metru. Směrodatná odchylka je v tomto případě 

2,15, minimum a maximum 3,19, resp. 13,83 metru. Špičatost je 17,13 a značí, že většina 

hodnot leží blízko střední hodnoty a velký vliv mají právě odlehlé hodnoty. Šikmost 

s hodnotou 4,25 udává, že vpravo od průměru se vyskytují odlehlejší hodnoty než vlevo. 

Graf 3 a Graf 4 znázorňují rozložení dat pomocí histogramu a krabicového grafu. 

 
Graf 3 - Histogram rozdílu vzdáleností mezí použitou metodou a adresními místy RÚIAN 
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Graf 4 - Krabicový graf, oříznutý o odlehlé hodnoty, rozdílu vzdáleností mezi použitou metodou a adresními 

místy RÚIAN 

V případě druhého zkoumaného města, tedy Písečné, je situace obdobná s tím, že 

rozdíl mezi oběma metodami není tak markantní. První metoda využívající Awesome Tables 

byla o poznání přesnější než v případě Písku, ale i přesto se našla místa, která metoda 

nedokázala vyhodnotit úspěšně. Průměrná vzdálenost je téměř 50 metrů, medián v tomto 

případě dává mnohem větší přehled o vzorku dat s hodnotou 3,05 metru. Směrodatná 

odchylka má hodnotu 139,56, minimum a maximum se pohybuje na číslech 2,7, resp. 484,44 

metru. Špičatost 6,03 značí, stejně jako v předešlém případě, že většina hodnot veličiny leží 

blízko střední hodnoty a hlavní vliv na rozptyl mají odlehlé hodnoty. Šikmost 2,78 říká, že 

vpravo od průměru jsou odlehlejší hodnoty než vlevo. Graf 5 a Graf 6 znázorňují rozložení 

dat pomocí histogramu a krabicového grafu. 
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Graf 5 - Histogram rozdílu vzdáleností mezí použitou metodou a adresními místy RÚIAN 

 
Graf 6 - Krabicový graf, oříznutý o odlehlé hodnoty, rozdílu vzdáleností mezi použitou metodou a adresními 

místy RÚIAN 

Použití metody programovacího jazyka Python a knihovny OpenCageGeocode 

v Písečné vyprodukovalo obdobné výsledky jako ve městě Písek. Průměrná vzdálenost je 

4,61 metru, medián je o 2 centimetry menší než v případě Písku s hodnotou 3,57 metru. 

Směrodatná odchylka je 2,54, minimum a maximum je na hodnotě 2,76, resp. 11,88 metru. 
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Co se týká špičatosti, její hodnota je 2,81 a tedy značí, že většina hodnot veličiny leží 

v blízkosti střední hodnoty a velký vliv mají odlehlé hodnoty. Šikmost s hodnotou 2,10 

udává, že se odlehlejší hodnoty vyskytují více vpravo od průměru nežli vlevo a většina 

hodnot se nachází blízko vlevo od průměru. Graf 7 a Graf 8 znázorňují rozložení dat pomocí 

histogramu a krabicového grafu. 

 
Graf 7 - Histogram rozdílu vzdáleností mezí použitou metodou a adresními místy RÚIAN 

 
Graf 8 - Krabicový graf, oříznutý o odlehlé hodnoty, rozdílu vzdáleností mezi použitou metodou a adresními 

místy RÚIAN 
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7 REALIZACE PILOTNÍCH ÚLOH 

7.1 Dekompozice dat 

Jak je již zmíněno v předešlých kapitolách této práce, dekompozice bodů na 

jednotlivé trasy byla provedena pomocí dvou metod. První z nich je metoda stíracího 

algoritmu (sweep algorithm, kapitola 3.2), druhá pak metoda p-medián (kapitola 3.3). 

Dekompozice dat byla provedena v jazyce R.  

V první fázi byly řešeny obě obce, tedy Písek i Písečná společně. Ke každé metodě 

se vytvořily dvě varianty. Jedna s kapacitou vozidla 4 000 kg, druhá s kapacitou 4 200 kg. 

Reálná kapacita vozidel se sice pohybuje mezi pěti a šesti tisíci kilogramy, z praktických 

důvodů bylo ovšem rozhodnuto pracovat s větší rezervou. Následně se přistoupilo ke druhé 

fázi, kdy byly obce sváženy zvlášť. Tady už pouze za použití stíracího algoritmu, a to 

z důvodu lepších výsledků, kterých bylo dosaženo v první fázi. Bylo počítáno s kapacitou 

vozidla 4 000 kg. 

Ukázka kódu dekompozice pomocí stíracího algoritmu: 

sweep_vertices_capacity <- function(coordinates, 

                      capacity_vector = NULL, 

                      origin = NULL, 

                      capacity = NULL, 

                      ntours = NULL, 

                      angle = 0) { 

  if (is.null(origin)) 

    origin <- coordinates[1, ] 

  n <- dim(coordinates)[1]  

  if (is.null(capacity)) { 

    capacity <- round(sum(capacity_vector) / ntours) 

  } else { 

    ntours <- ceiling(sum(capacity_vector) / capacity) 

  } 

  x <- coordinates[, 1] - unlist(rep(origin[1], n)) 

  y <- coordinates[, 2] - unlist(rep(origin[2], n)) 

  radius <- sqrt(x ^ 2 + y ^ 2) 

  k <- ifelse(x < 0, 1,  ifelse(y < 0, 2, 0)) 

  varphi <- atan(y / x) +  pi * k 
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  if (!angle == 0) 

    varphi <- (varphi - angle + (varphi < angle) * 2 * pi) 

  varphi[is.nan(varphi)] <- 0 

  order_of_nodes <- order(varphi, radius) 

  capacity_vector <- capacity_vector[order_of_nodes] 

  cum_capacity <- cumsum(capacity_vector) 

  groups_of_nodes <- integer(n)  

  for (i in 1:ntours) { 

    used_capacity <- sum(capacity_vector[groups_of_nodes>0])    

    groups_of_nodes[cum_capacity <=  used_capacity + capacity & 

groups_of_nodes==0] <- i 

    } 

  output <- data.frame(coordinates[order_of_nodes,],  

         Capacity=capacity_vector, 

       Group=groups_of_nodes 

      ) 

  return(output) 

} 

sweep_vertices <- function(coordinates, 

                      origin = NULL, 

                      capacity = NULL, 

                      ntours = NULL, 

                      angle = 0) { 

  if (is.null(origin)) 

    origin <- coordinates[1, ] 

  n <- dim(coordinates)[1]  

  if (is.null(capacity)) { 

    capacity <- round(n / ntours) 

  } else { 

    ntours  <- ceiling(n / capacity) 

  } 

  groups_of_nodes <- sort(rep(1:ntours, length = n)) 
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  x <- coordinates[, 1] - unlist(rep(origin[1], n)) 

  y <- coordinates[, 2] - unlist(rep(origin[2], n)) 

  radius <- sqrt(x ^ 2 + y ^ 2) 

  k <- ifelse(x < 0, 1,  ifelse(y < 0, 2, 0)) 

  varphi <- atan(y / x) +  pi * k 

  if (!angle == 0) 

    varphi <- (varphi - angle + (varphi < angle) * 2 * pi) 

  varphi[is.nan(varphi)] <- 0 

  order_of_nodes <- order(varphi, radius) 

  output <- data.frame(coordinates[order_of_nodes,], 

Group=groups_of_nodes 

      ) 

} 

7.1.1 Varianta sa_A 

První varianta je vytvořená pomocí stíracího algoritmu s kapacitou vozidla 

nastavenou na 4 000 kilogramů. Obce byly sváženy společně. Byly vytvořeny celkem 4 

trasy, první o vzdálenosti 33,501 km, druhá 20,587 km, třetí 21,331 km a čtvrtá 20,992 km. 

Celková délka všech těchto tras je 96,411 kilometrů. Každá trasa obsloužila přesný počet 

kontejnerů viz Tabulka 8. Obrázek 23 zobrazuje trasy varianty sa_A v území. 

Tabulka 8 – Souhrn varianty sa_A 

Trasa Délka [km] Počet kontejnerů 

sa_A1 33,501 257 

sa_A2 20,587 204 

sa_A3 21,331 204 

sa_A4 20,992 24 
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Obrázek 23 - Varianta sa_A zobrazena v území 
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7.1.2 Varianta sa_B 

Druhá varianta je taktéž vytvořena pomocí stíracího algoritmu ovšem tentokrát 

s kapacitou vozidla nastavenou na 4 200 kilogramů. Obce byly sváženy společně. V tomto 

případě byly vytvořeny 3 trasy (Tabulka 9), první obsluhovala 269 kontejnerů s délkou 

34,067 km, druhá 213 kontejnerů s délkou 20,535 km a třetí 207 kontejnerů s délkou 33,558 

km. Celková délka tedy dosahovala 88,160 kilometrů. Dá se tedy říci, že navýšení kapacity 

vozidla o 200 kilogramů sníží délku celkově najetých kilometrů vozidla o více než 8 

kilometrů. Obrázek 24 zobrazuje trasy varianty sa_B v území.  

Tabulka 9 – Souhrn varianty sa_B 

Trasa  Délka [km] Počet kontejnerů 

sa_B1 34,067 269 

sa_B2 20,535 213 

sa_B3 33,558 207 

7.1.3 Varianta dp_A 

Další varianta je vytvořena pomocí algoritmu p-medián, kapacita vozidla byla 

stanovena na 4 tuny. Obce byly sváženy společně. Byly vytvořeny celkem 4 trasy o 

vzdálenostech 19,209 km, 27,121 km, 36,929 km a 22,352 km. Jejich celkové délka je 

105,611 kilometrů. Každá trasa obsloužila specifický počet kontejnerů viz Tabulka 10. 

Obrázek 25 zobrazuje trasy varianty dp_A v území. 

Tabulka 10 – Souhrn varianty dp_A 

Trasa  Délka [km] Počet kontejnerů 

dp_A1 19,209 206 

dp_A2 27,121 172 

dp_A3 36,929 153 

dp_A4 22,352 158 
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Obrázek 24 - Varianta sa_B zobrazena v území 
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Obrázek 25 - Varianta dp_A zobrazena v území 
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7.1.4 Varianta dp_B 

Při druhé variantě, kdy se použila metoda p-medián, byla nastavena kapacita vozidla 

na 4 200 kg. Obce byly sváženy společně. Algoritmus vytvořil celkem tři trasy o celkové 

délce 88,692 kilometrů (Tabulka 11). První trasa zahrnovala svoz 273 kontejnerů a měla 

délku 24,474 km, druhá 208 kontejnerů s délkou 36,712 km a třetí stejný počet 208 

kontejnerů s délkou 27,506 km. Obrázek 26 zobrazuje trasy varianty dp_B v území. 

Tabulka 11 – Souhrn varianty dp_B 

Trasa  Délka [km] Počet kontejnerů 

dp_B1 24,474 273 

dp_B2 36,712 208 

dp_B3 27,506 208 

 

7.1.5 Varianta sa_C – Písek 

Nyní se dostávají na řadu varianty, kdy byly obce sváženy zvlášť. V prvním případě 

se jedná o obec Písek. Použit byl algoritmus stírací a kapacita vozidla byla nastavena na 

4 000 kilogramů. Algoritmus vytvořil celkově dvě trasy. První trasa o délce 22,795 km 

svážela 213 popelnic, druhá trasa o délce 41,355 km obsloužila stejné množství kontejnerů 

(Tabulka 12). Celkově se tedy jedná o 64,15 kilometrů. Obrázek 27 zobrazuje trasy varianty 

sa_C v území. 

Tabulka 12 – Souhrn varianty sa_C 

Trasa  Délka [km] Počet kontejnerů 

sa_C1 22,795 213 

sa_C2 41,355 213 
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Obrázek 26 - Varianta dp_B zobrazena v území 
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Obrázek 27 - Varianta sa_C zobrazena v území 
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7.1.6 Varianta sa_D – Písečná 

V případě obce Písečné byla vytvořena při stíracím algoritmu a kapacitě vozidla 

4 000 kg pouze jedna trasa o délce 21,463 km. Tato trasa obsloužila celkem 264 kontejnerů 

(Tabulka 13). Obrázek 28 zobrazuje trasu varianty sa_D v území. 

Tabulka 13 – Souhrn varianty sa_D 

Trasa  Délka [km] Počet kontejnerů 

sa_D1 21,463 264 
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Obrázek 28 - Varianta sa_D zobrazena v území 
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7.1.7 Varianta sa_E – Písečná 

V případech, kdy se počítaly trasy pro obce zvlášť, se v trasách objevila místa, která 

nelogicky, místy až zbytečně navyšovala délku trasy body, které by se daly zahrnout do trasy 

druhé obce. Proto byla tato místa vzatá v potaz a upravila se manuálně pro dosažení lepších 

výsledků. 

V Písečné se jedná o několik málo kontejnerů ze severovýchodního cípu obce. Touto 

úpravou se trasa prodloužila z 21,463 km na 21,864 km a počet obsloužených kontejnerů 

vzrostl o tři (Tabulka 14). Obrázek 29 zobrazuje trasu varianty sa_E v území. 

Tabulka 14 – Souhrn varianty sa_E 

Trasa  Délka [km] Počet kontejnerů 

sa_E1 21,864 267 

 

7.1.8 Varianta sa_F – Písek 

V Písku se situace po manuálních úpravách změnila poněkud výrazněji. První trasa 

se prodloužila z 22,795 km na 27,1 km, přitom vzrostl počet obsloužených kontejnerů na 

217. Druhá trasa se naopak zkrátila z 41,355 km na 33,876 km za současného úbytku 

svezených kontejnerů na 206 (Tabulka 15). Docíleno tím bylo především díky úpravám 

v severní části obce, kde byly některé kontejnery přesunuty z jedné trasy do druhé (Obrázek 

30). 

Tabulka 15 – Souhrn varianty sa_F 

Trasa  Délka [km] Počet kontejnerů 

sa_C1 22,795 213 

sa_C2 41,355 213 
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Obrázek 29 - Varianta sa_E zobrazena v území 
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Obrázek 30 - Varianta sa_F zobrazena v území 
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7.1.9 Shrnutí 

Při stanovení kapacity vozidla na 4 000 kilogramů (Tabulka 16) dosáhly všechny 

čtyři situace rozdílných výsledků.  

Nejdelší trasy vypočítal algoritmus p-medián. 4 Trasy o celkové délce 

105,611 kilometrů. Z důvodu takto špatného výsledku v porovnání se stíracím algoritmem 

nebyl p-medián algoritmus zahrnut pro další výpočty pro každou obec zvlášť.  

Následoval stírací algoritmus, kde v součtu nejdelší trasu měla varianta, kdy se 

počítalo s oběma obcemi společně, v tomto případě se jedná o 4 trasy, které mají v celkovém 

součtu 96,411 kilometrů. V situaci, kdy se obce rozdělily a počítalo se s Pískem i Písečnou 

zvlášť, bylo dosaženo zkrácení celkového součtu tras o téměř 11 kilometrů, zároveň ke 

svezení všech kontejnerů bylo zapotřebí o jednu trasu méně. Lehkou manuální editací tras 

bylo docíleno ještě následného zkrácení tras o necelé tři kilometry na výsledných 

82,842 kilometrů. 

Tabulka 16 - Shrnutí výsledků pro kapacitu vozidla nastavenou na 4 000 kg 

4 000 kg 

Stírací algoritmus P-medián 

Obce společně Obce zvlášť Obce zvlášť – po 

optimalizaci 

Obce společně 

96,411 km 85,613 km 82,842 km 105,611 km 

 

V případě omezení kapacity vozidla na 4 200 kilogramů byly trasy počítány pouze pro obě 

obce společně. Oba dva algoritmy vytvořily obdobně tři trasy s celkovou délkou 88,160 km. 

P-medián na tom byl s délkou 88,692 km podobně. 

Tabulka 17 - Shrnutí výsledků pro kapacitu vozidla nastavenou na 4 200 kg 

4 200 kg 

Stírací algoritmus P-medián 

Obce společně Obce společně 

88,160 km 88,692 km 

 

Z výše zmíněných výsledků vyplývá, že vhodnější se pro tento typ úlohy jevil stírací 

algoritmus a varianta, kdy byly obě obce, Písek i Písečná, řešeny odděleně. 
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7.2 Import do přístrojů 

Dekompozicí vzniklé clustery je v posledním kroku nutné naimportovat do zařízení 

ve formátu gpx, které řidiči používají pro navigaci. Pro otestování byly vybrány navigační 

aplikace dostupné pro operační systém Android 9.0 Pie. 

Brány v potaz byly nejčastěji používané navigační aplikace z obchodu Google Play. 

Bohužel pouze jedna splňovala všechny podmínky, mezi něž patří import bodů v řádu stovek 

a následné vypočtení trasy pro navigování. Tabulka 18 shrnuje všechny otestované aplikace. 

Tabulka 18 - Otestované navigační aplikace 

Název aplikace Počet stažení Hodnocení na Google Play 

Locus Map Free 1 000 000+ 4,4/5 

Sygic GPS Navigation & Maps 50 000 000+ 4,7/5 

Offline Maps & Navigation 10 000 000+ 4,7/5 

Waze 100 000 000+ 4,3/5 

Google Maps 5 000 000 000+ 4,3/5 

Here WeGo 10 000 000+ 4,3/5 

Karta GPS 5 000 000+ 4,5/5 

Magic Earth 500 000+ 4,4/5 

TomTom Go 10 000 000+ 4,0/5 

MapFactor GPS Navigation Maps 10 000 000+ 4,6/5 

Locus Map nabízí import bodů zájmů, ale již z nich nejde jednoduchým a 

automatizovaným způsobem vytvořit trasu, po které bude uživatel navigován. Aplikace 

Sygic nabízí pouze import souborů ve formátu upi a rupi. Offline Maps & Navigation jakožto 

téměř totožná aplikace s navigací Sygic nabízí taktéž import pouze souborů s příponou upi 

nebo rupi. Aplikace jako Waze, Google Maps, Here WeGo, Karta GPS, Magic Earth ani 

TomTom Go přes své vysoké hodnocení a velký počet uživatelů, nenabízejí import vlastních 

souborů do aplikace vůbec. 

Jedinou aplikací, která splňuje kritéria je MapFactor GPS Navigation Maps (Obrázek 

31). Do aplikace je možno naimportovat body ve formátu gpx, otestováno bylo až 450 bodů 

najednou. Po importu je třeba z bodů vytvořit trasu, následně vyčkat, rychlost nalezení 

ideální trasy se odvíjí jak od počtu bodů, tak od výkonnosti zařízení, na kterém je aplikace 

spuštěna. Po vytvoření trasy je možno body dle potřeb uživatele editovat. Aplikace také 

nabízí široké možnosti pro nastavení parametrů dané trasy, například umožňuje nastavení 

typu vozidla (nákladní vozidlo, autobus, osobní vozidlo) či typu trasy (nejrychlejší, nejkratší, 

nejlevnější). 



Bc. Petr Holeček: Síťové analýzy modelování svozu odpadu 

57 

2020 

 
Obrázek 31 - Ukázka z aplikace MapFactor GPS Navigation Maps 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo nekomerčními metodami nalézt optimální 

svozové trasy pro vybrané obce – Písek a Písečnou, situované v Moravskoslezském kraji 

v okrese Frýdek-Místek. V rámci rešerše se práce zaměřuje na široké spektrum studií 

zabývajících se svozem odpadu. Velká část je aplikovatelná na malé území. Jednu z nejlépe 

zpracovaných studií vytvořil Heisig et al. (2010). Ten navrhuje model aplikovatelný na 

celém území Česka, vycházející z adresních bodů. 

Obdržená data o umístění popelnic firmou Nehlsen Třinec bylo nutné nejprve 

geokódovat. K tomu byly otestovány dvě metody. První byla softwarová komponenta 

integrovaná do prostředí Google – GeoCode by Awesome Tables, druhá metoda byla 

provedena pomocí jazyka Python, konkrétně za použití knihovny OpenCageGeocode. 

Vizuálním porovnáním a na náhodném vzorku 40 bodů bylo zjištěno, že lepších výsledků 

dosáhla metoda, kdy se geokódovalo za pomocí programovacího jazyka Python. Názorně je 

to viditelné u obce Písek, kde se při použití metody Geocode by Awesome Tables body 

geokódovaly z velké části na jedno místo v obci. 

Následně proběhla za pomocí jazyka R dekompozice geokódovaných bodů pomocí 

dvou metod. První z nich byla metoda stíracího algoritmu, druhá metoda p-mediánu. V první 

fázi byly obě obce řešeny společně. Ke každé metodě byly vytvořeny dvě varianty. Jedna 

s kapacitou vozidla nastavenou na 4 000 kg, druhá na 4 200 kg. Ve druhé fázi bylo počítáno 

pouze se stíracím algoritmem, protože v předešlých krocích bylo zjištěno, že je pro tuto 

úlohu vhodnější a vykazuje lepší výsledky. Kapacita vozidla byla nastavena na 4 000 kg a 

obce byly řešeny zvlášť. Celkově bylo vytvořeno 8 variant, přičemž nejlepších výsledků 

bylo dosaženo při použití stíracího algoritmu a při svozu obcí zvlášť. Algoritmus vytvořil 3 

trasy a součet jejich délek byl 85,613 km. Drobnou manuální editací tras došlo následně ještě 

k vylepšení výsledků na konečných 82,842 km. 

V posledním kroku byla hledána navigační aplikace vhodná pro nalezení optimální 

trasy z importovaných bodů. Byla otestována desítka nejpoužívanějších a nejlépe 

hodnocených navigačních a mapových aplikací z Google Play, avšak pouze aplikace 

MapFactor GPS Navigation Maps splňovala kritéria pro import řádově stovek bodů a 

následné vytvoření navigační trasy. Otestování proběhlo na vzorku 450 bodů najednou, ze 

kterých byla úspěšně vytvořena trasa. Tuto trasu je následně možno dle preferencí editovat, 

případně nastavit pro jaký typ vozidel má být trasa vhodná nebo zda má být vypočtena trasa 

nejrychlejší či nejkratší.
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