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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou svozu komunálního odpadu se zaměřením 

na jeho biodegradabilní složky. Její součástí je analýza legislativy v oblasti odpa-

dového hospodářství ČR a EU, analýza složení komunálního odpadu a následný od-

had množství  vznikajícího biodegradabilního odpadu v současnosti  a v blízké bu-

doucnosti. Práce se zabývá též aktuálním řešením situace v Pardubicích. 

Teoretická  část  dále  obsahuje  metody  a  algoritmy vyvinuté  pro  řešení  svozných 

a distribučních úloh.

Praktická  část  obsahuje  aplikaci  umožňující  plánování  tras  svozných  vozidel 

s konkrétní ukázkou na sídlišti Polabiny.

Klíčová slova 

biodegradabilní  odpad,  komunální  odpad,  svoz  odpadu,  teorie  grafů,  hledání 

nejkratších cest, okružní jízdy



Annotation

Graduation thesis deals with municipal waste collection, focusing on its biodegrad-

able components. It involves analysis of legislation on waste management CR and 

the EU, the analysis of the composition of municipal waste and the subsequent estim-

ate of the amount generated biodegradable waste now and in the near future. This 

work is also covered by the current solution to the situation of Pardubice.

The theoretical part also includes methods and algorithms developed for solving of 

collection and distribution tasks.

The practical part includes an application that allows route planning of collection 

vehicles with a specific example of a housing project Polabiny.
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 1 Úvod
Nejen svoz, ale celá problematika týkající se biodegradabilního odpadu je v dnešním 

světě velmi aktuální a její význam se stále zvětšuje. Je diskutována z hlediska ochra-

ny životního prostředí i z ekonomického pohledu. Této oblasti se věnuje druhá kapi-

tola, jejímž smyslem je ukázat, proč biologicky rozložitelný odpad třídit.

Ve stručnosti lze říci, že v současnosti je na celém světě zaznamenáván úbytek or-

ganické hmoty v půdě. Tato situace je důsledkem hlavně intenzivního zemědělství. 

Vliv mají i průmyslová výroba, doprava, různé havárie, či špatně udržované skládky, 

díky kterým se do půdy dostávají jedovaté látky, které organické hmotě v půdě vůbec 

nesvědčí. Organická hmota je přitom velmi  důležitá pro úrodnost půdy.[15] Aby se za-

choval  přirozený  koloběh  živin,  je  třeba  podporovat  vytváření  organické  hmoty. 

Zpracováním biodegradabilních odpadů lze tuto situaci řešit. To je důvod, proč by se 

nakládání  a  s ním i recyklace těchto odpadů mělo stát  samozřejmostí  pro každou 

domácnost. Hlavně ve větších městech se jedná o problém, který je třeba řešit.

Nejrozšířenějším způsobem návratu  organických  látek  do  půdy je  kompostování, 

proto je mu v diplomové práci věnována jedna kapitola. Vzniklý kompost obsahuje 

humus, který zvyšuje retenci půdy a snižuje riziko povodní. Bioodpad se dá v bioply-

nových stanicích využít též na výrobu elektrické energie. Naproti tomu, pokud se od-

pad  biologického  původu  rozkládá  na  skládce,  vznikají  skleníkové  plyny  (CO2, 

metan) a nepříjemný zápach. Touto situací se zabývá i nařízení vlády č. 197/2003 Sb, 

které ukládá povinnost zpracovávat bioodpad jinak než ukládáním na skládky. Po-

drobnosti jsou uvedeny v sedmé kapitole (Analýza legislativy).

Analýzou složení komunálního odpadu bylo zjištěno, že podíl biodegradabilního od-

padu je v některých oblastech České republiky i přes 40%.[16] Z vývoje aktuální situa-

ce se dá předpokládat, že podíl netříděného bioodpadu se bude v následujících letech 

snižovat. V páté kapitole jsou uvedeny tabulky a grafy, které tento vývoj předpoklá-

dají.

Součástí ekologického chování je i minimalizace nákladů spojených s provozem vo-

zového parku firem svážejících odpad. S pomocí metod pro řešení svozných a dis-

tribučních úloh je možné trasy vozidel optimalizovat. Problematikou svozu se zabývá 
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práce nejen ve své teoretické části, kde jsou tyto metody blíže rozepsány a vysvětle-

ny, ale i v části praktické, jejíž součástí je funkční program v programovacím jazyce 

C#.

Cílem diplomové práce je vytvořit softwarový nástroj, který je schopen navrhovat 

trasy pro obsluhující vozidla, tak aby jejich trasy byly co nejkratší. V konečném dů-

sledku to znamená nižší náklady pro majitele firmy a větší šetrnost vůči životnímu 

prostředí. Výstupem programu jsou trasy jednotlivých vozidel.  Na ukázku bylo zvo-

leno sídliště Polabiny v Pardubicích. Součástí  diplomové práce je podrobný popis 

počítačové implementace a dokumentace k programu.
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 2 Biodegradabilní odpad (BRO)

 2.1 Definice BRO

Pro potřeby DP je potřeba blíže definovat pojem BRO (biologicky rozložitelný od-

pad). Jelikož téměř v každém nařízení, či zákoně se definice trochu liší, byly použity 

ty, které jsou komplexní a nejvýstižnější.

 Za BRO se považuje jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anae-

robnímu rozkladu (314/2006 Sb.).

 Za BRO se považuje materiál podléhající biologickému anaerobnímu nebo 

aerobnímu  rozkladu  za  podmínek  přirozeně  se  vyskytujících  v  biosféře 

(482/2005 Sb.).

 BRO jsou všechny biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a parků, potravi-

nářské a kuchyňské odpady z domácností, restaurací, stravovacích a maloob-

chodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu 

(Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č.98/2008, Zelená kniha).

 BRO nezahrnuje odpady z lesního hospodářství a ze zemědělství (hnůj, kal 

z čistíren) nebo jiné biologicky rozložitelné odpady, jako jsou např. přírodní 

textilie, papír nebo zpracované dřevo. Nezahrnuje ani vedlejší produkty výro-

by potravin, které se nikdy nestanou odpadem (Zelená kniha).

 2.2 Přehled BRO

Vyhláška č. 383/2001 uvádí přehled kompostovatelných odpadů. Tyto odpady je za-

kázáno ukládat na skládky. Následující seznam představuje zúžený výběr BRO, které 

jsou běžně produkovány domácnostmi v ČR a společnost Služby města Pardubic je 

považuje za vhodné pro oddělený sběr.

 Odpady z ovoce a zeleniny

 Listí, plevel, tráva

 Zkažené potraviny, spadlé ovoce
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 Skořápky ořechů, vajec

 Sedliny kávy a čaje (i s filtrem)

 Peří, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky, papírové sáčky

 Pokojové květiny, řezané květiny

 2.3 Přehled nevyhovujících odpadů

Za nevyhovující odpady se považují všechny odpady, které nejsou biologicky roz-

ložitelné. V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze ty, u kterých nemusí být na 

první pohled jasné, do které skupiny je lze zařadit.

 Pleny, obvazy

 Tekuté zbytky potravin (nápojů)

 Sáčky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při zametání

 Plastové kelímky, sáčky, obaly

 Textilie, kůže, vlna, dřevo

 Prospekty, noviny

 Objemné zelené odpady – větve z prořezávání stromů, pařezy apod. (tyto od-

pady patří do zvláštních nádob na separačních dvorech, před kompostováním 

se musí upravit drcením nebo štěpkováním)

 2.4 Hlavní důvody pro třídění BRO
Organická hmota funguje jako zásobárna půdních živin (např.  dusík,  fosfor,  síra) 

a přispívá k úrodnosti půdy. Významnou vlastností je pohlcování vody. Půdy obsahu-

jící organickou hmotu mají lepší strukturu, která snižuje náchylnost půdy k erozi. Při 

rozkladu půdní organické hmoty dochází k uvolňování CO2 do atmosféry, naopak při 

tvorbě je CO2 z atmosféry odstraňován.[ 6]

V současnosti  je  na  celém světě  zaznamenáván  úbytek  organické  hmoty v půdě. 

V Evropě má nízký obsah organické hmoty téměř polovina půdy.[6] Jedním ze způ-

sobů, jak do půdy vracet organickou hmotu, je zpracování biodegradabilního odpadu. 
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Vytříděný BRO je tedy velmi cennou surovinou.

Podíl BRO ve směsném komunálním odpadu činí dnes cca 42%.[7] EU proto přijímá 

celou řadu opatření, která vedou k přesměrování bioodpadu ze skládek do bioply-

nových stanic a kompostáren a k následnému uložení do půdy. Pro ČR, jako pro čle-

na EU, jsou tato opatření závazná.

Dalším důležitým důvodem je skutečnost, že na skládkách, kam se vozí netříděný 

komunální odpad, dochází k přeměně organických látek bez přístupu vzduchu a ve 

vlhkém prostředí. Tento proces má za následek vznik metanu a  CO2.[8] Tyto látky 

jsou považovány za nejvýznamnější škodliviny ve vzduchu a podílí se na zvětšování 

ozónové díry a skleníkovém efektu.

Důvodem může být  i  získávání  energie,  která  vzniká  při  anaerobní  digesci  a  při 

spalování.
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 3 Způsoby zpracování bioodpadu
U nevytříděného odpadu, který se dostal na skládky, lze vznikající metan a CO2  řešit 

sběrem a spalováním skládkového plynu, případně zdokonalenou oxidací skládkové-

ho plynu ve vrchních vrstvách skládky[ 9] 

V následující části jsou popsány nejpoužívanější metody určené pro zpracování bio-

odpadu, který se nedostane na skládky.

 3.1 Vysvětlení použitých odborných termínů

Biomasa  -  veškerá organická hmota na Zemi,  která  se účastní  koloběhu živin. 

Jedná se o těla všech organismů, živých i mrtvých (živočichů, rostlin, hub, 

bakterií  a sinic).  Energetická  biomasa  je  využitelná  jako  obnovitelný  zdroj 

energie.[17]

Anaerobní – proces nebo prostředí, kde není přítomen kyslík.

Aerobní – proces nebo prostředí ve kterém je dostatečné množství kyslíku.

 3.2 Kompostování

Během tohoto procesu se z BRO stává hnojivo obsahující humus i jiné organické lát-

ky.

 3.2.1 Proces kompostování
 Velké kusy se naštěpkují, nasekají nebo nadrtí.

 Dospodu  kompostu  patří  hrubší  a  vzdušný  materiál,  který  umožní 

provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody.  Ve vyšších vrstvách by se 

měl také vyskytovat, ale již v menším množství. Čím pestřejší je skladba ma-

teriálu ke kompostování, tím lépe.

 Materiál ke kompostování je třeba dobře promíchat (vlhké se suchým, poréz-

ní materiál z hutným,...)
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 K rychlejšímu nastartování tlení se může přimíchat zralý kompost, případně 

chlévský hnůj.

 Přidáním  zeminy  se  organická  hmota  naváže  na  jílovité  minerály,  čímž 

vzniká vysoce kvalitní humus.

 Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na tep-

lotu přes 50°C. Tato fáze může trvat několik dnů, ale i několik týdnů. Dochází 

při ní ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplo-

ta  pozvolna  klesá.  Jelikož  je  tato  vyšší  teplota  pouze  uvnitř  kompostu,  je 

vhodné kompost po jednom až dvou týdnech přehodit. Provzdušněním hro-

mady se urychlí proces tlení a teplota v kompostu opět stoupne.

 Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzdu-

chu. Hromadu je proto potřeba po jednom až dvou měsících přehodit a znovu 

promíchat (nebývá zapotřebí u uzavřených kompostérů).

 Čerstvý kompost lze získat za dva až šest měsíců, vyzrálý kompost za šest až 

dvanáct měsíců.[1]

 3.2.2 Využití kompostu 
Kromě  ubývání  vzniku  skleníkových  plynů  na  skládkách,  je  výhodou  procesu 

kompostování vznik kompostu.

 1 Kompost  může nahradit  umělá hnojiva,  při  jejichž výrobě dochází k zatě-

žování životního prostředí emisemi (těžba surovin, doprava, energetická ná-

ročnost). Navíc umělá hnojiva nedokáží dodat do půdy organickou hmotu.

 2 Může v mnoha případech nahradit rašelinu, jejíž zásoby jsou omezené a při 

jejíž těžbě dochází k nenávratné likvidaci vzácných biotopů.

 3 Obsahuje potřebné živiny pro rostliny a je zdrojem humusu, jenž je základem 

přirozené  úrodnosti  půdy.  Humus  je  hmota  organického  původu,  která 

umožňuje zadržovat vodu, absorbovat na sebe toxické látky a vyrovnávat pH. 

Humus a ostatní půdní organické hmoty zvyšují kyprost, soudržnost a opti-

malizují mikrobní osídlení půdy, čímž značně snižují riziko půdní eroze. [1]
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 3.2.3 Používané způsoby kompostování
 Separovaný sběr BRO – komunální služby sbírají odpad od obyvatel a vozí 

ho na kompostárnu, kde se zpracovává k dalšímu využití.

 Komunitní kompostování – kompostér pro více domácností (klíče od úložiště 

kompostéru vlastní pověřená osoba). První takovýto kompostér se v Čechách 

objevil poprvé v roce 2006 v Chrudimi.

 Domácí kompostování – kompostér pro jednu domácnost (tuto možnost vyu-

žívají spíše obyvatelé, kteří vlastní zahradu).

 3.2.4 Kompostování v Pardubicích
V Pardubicích se používá separovaný sběr odpadu. Společnost Služby města Pardu-

bic sváží bioodpad na kompostárnu do Dražkovic.

Následující graf ukazuje zájem obyvatel o kompostování zeleně a zbytků jídel na 

vlastních zahradách.[10]

 3.3  Anaerobní digesce

Anaerobní digesce je proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický mate-

riál bez přístupu vzduchu.[2] Může probíhat samovolně v přírodě nebo řízenou me-

todou v bioplynových stanicích. 

Bioplynové stanice jsou zařízení, která zpracovávají BRO nebo cíleně pěstované plo-

diny.  Konečnými  produkty  bioplynových  stanic  je  ekologicky  získaná  elektrická 

energie a teplo, a také digestát, který lze využívat jako kvalitní hnojivo.[11]
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Ilustrace 1: Zájem o vlastní kompostování v Pardubicích
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 3.4 Mechanicko-biologická úprava zbytkového 
odpadu

Mechanicko-biologická  úprava  (MBÚ) představuje  zpracování  směsných  KO pří-

padně dalších odpadů (například specifických průmyslových odpadů), pomocí me-

chanického roztřídění, jak na využitelné (energeticky či materiálově)a nevyužitelné 

odpady, tak na další biologické úpravy vytříděných biologických složek. Jedná se o 

úpravu  odpadů,  která  využívá  různých  druhů  biologických,  mechanických  a  fy-

zikálních  procesů  v kombinaci  různých  postupů  k dosažení  řady  cílů.  Hlavní  cíl 

MBÚ  je  minimalizovat  dopad  na  životní  prostředí  spojený  s konečným  odstra-

ňováním biologicky rozložitelných odpadů a k tomu získat další hodnotné materiály 

ze vstupujících odpadů v podobě materiálově či  energeticky využitých materiálů, 

jako je především výhřevná frakce tuhého odpadu, bioplyn, kovy atd. [5]
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Ilustrace 2: Jak funguje MBÚ?



 4 Analýza složení odpadů
Znalost  složení  domovního  odpadu  je  důležitá  především  pro  rozhodování  obcí 

o způsobech separace využitelných složek odpadů a způsobech nakládání se směs-

ným odpadem. Složení komunálních odpadů se zjišťuje v hlavních typech zástavby. 

 Sídlištní zástavba (zástavba panelových bytových domů vytápěných většinou 

centrálním dálkovým vytápěním).

 Smíšená zástavba (zástavba starších bytových domů (činžovní domy) vytápě-

ných kamny nebo etážovým topením, většinou ve staších městských čtvrtích).

 Vesnická zástavba (zástavba rodinných domků se zahradami v obcích, pří-

padně okrajových částech měst)

Podíl látkových skupin v odpadu (%hmotnostní), 

průměrné hodnoty
Látkové skupiny Sídlištní 

zástavba 

velkých měst

Sídlištní 

zástavba 

menších měst

Smíšená 

zástavba měst

Vesnická 

zástavba

Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6

Plasty 13,8 16,8 18,0 9,0

Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9

Kovy 3,4 3,0 3,1  4,5

Bioodpad 18,2 19,6 17,3  6,3

Textil 5,6 6,6 5,1  2,2

Minerální odpad 1,9 0,8  2,3 4

Nebezpečný odpad  0,5 1,1 0,4 0,5

Spalitelný odpad 12,4 6,7 7,0  6,2

Zbytek frakce 20-40 

mm

 3,1 8,4 5,4 5

Frakce   8-20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9

Frakce menší  8 mm 3,1 3,0 4,4 36,9

Tabulka 1: Podíl jednotlivých látek v odpadu[12]
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Ilustrace 3: Podíl složek odpadu v ČR, Zdroj[vlastní]



Charakteristika některých použitých látkových skupin

 Minerální odpad (zbytky keramiky, kameny).

 Nebezpečný odpad (léky, baterie, zbytky nátěrových hmot,...).

 Spalitelný odpad (převážně použité hygienické potřeby, kůže, korek dřevo).

 Zbytek ve frakci 20-40 mm a frakce 8-20 mm (převážně biologicky rozloži-

telné odpady, ve vesnické zástavbě je výrazný podíl uhlí a popela).

 Frakce menší než 8 mm (převážně minerální látky, především ve vesnické zá-

stavbě s lokálním vytápěním na pevná paliva je značný podíl popela).
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 5 Odhad produkce BRO v ČR

 5.1 Průměrná produkce odpadů

Údaje následující tabulky jsou převzaty z projektu VaV 720/2/00 - Intenzifikace sbě-

ru, dopravy a třídění komunálního odpadu. Projekt byl řešen na Přírodovědecké fa-

kultě UK, Ústavu pro životní prostředí po dobu čtyř let (r. 2000 – 2003), ve spoluprá-

ci se společnostmi EKOKOM, ENZO, SLEEKO a  ČEU, v posledních 2 letech byl 

ČEU nahrazen VUV- CEHO. Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné získat aktuální 

údaje o skladbě a produkci odpadů.

Průměrná produkce komunálních odpadů Cca 300-350 kg/obyv. /rok
Průměrná produkce domovních odpadů Cca 150-200 kg/obyv./rok
Průměrná produkce využitelných složek v 

domovním odpadu (papír, plast, sklo, kovy)

                         Z toho upotřebené obaly

60-85 kg/obyv./rok

cca 50 %

Průměrná produkce nebezpečného odpadu 0,5-2 kg/obyvatel.rok (4,5-6 kg 

i s výrobky)
Průměrná produkce objemného odpadu 40-60 kg/obyv./rok
Průměrná produkce kompostovatelného odpadu 20-30 kg/obyv./rok
Průměrná produkce uličních smetků 10-15 kg/obyv./rok
Průměrná produkce živnostenských odpadů 60-120 kg/obyv./rok

Tabulka 2: Průměrná produkce odpadů

 5.2 Prognóza vývoje produkce BRO 

v následujících letech

Podle právních předpisů EU stanovuje Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách od-

padů povinnost  snížit  množství  BRO ukládaného  na  skládku.  Harmonogram sni-

žování je uveden v Plánu odpadového hospodářství ČR. 

Výchozí  hodnotou je  produkce  tuhých komunálních  odpadů v  roce  1995 a  podíl 

BRKO na této produkci. Podle ISOH vzniklo v roce 1995 na území České republiky 
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3.400 tis. tun tuhých komunálních odpadů a podíl BRKO na celkové produkci tuhých 

komunálních odpadů v roce 1995 byl stanoven na 41% hmotnostních.[13] V roce 1995 

bylo v České republice uloženo na skládky více než 80% komunálních odpadů.[7] 

Směrnice ukládá povinnost snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky 

tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 

nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z cel-

kového množství BRKO vzniklého v roce 1995.
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Ilustrace 4: Snižování množství bioodpadu v následujících letech[7]



 6 Analýza současného stavu odpa-

dového hospodářství v Pardubicích

 6.1 Třídění odpadu
Následující grafy jsou vytvořeny z dat převzatých z průzkumu Postoje obyvatel k vy-

braným otázkám nakládání s odpady, ze závěrečné zprávy pro oblast Pardubického 

kraje.[10]

V Pardubicích je tedy 83% obyvatel, kteří jsou alespoň příležitostně ochotni třídit od-

pad vyprodukovaný jejich domácností.

Ochota obyvatel  třídit  je do vysoké míry závislá  i  na vzdálenosti  domácnosti  od 

sběrného  místa.  Následující  graf  ukazuje  maximální  vzdálenosti,  které  jsou  lidé 

ochotni ujít ke kontejneru na tříděný odpad.
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Ilustrace 5: Ochota obyvatel PK třídit odpad



Maximální vzdálenosti, které jsou lidé ochotni ujít závisí i typu zástavby, ve které 

žijí.

 6.2 Projekt Svoz BRO v Pardubicích
Svoz a likvidaci odpadu má na starosti společnost SmP – Odpady a.s. (Služby města 

Pardubice – Odpady). Komplexně zabezpečuje služby v oblasti svozu a likvidace od-

padů. Provádí svoz komunálního odpadu  na celém území města, od roku 2007 zajiš-

ťuje ve vybraných částech rovněž svoz biodegradabilního odpadu.

 Společnost v současné době nevyužívá na  plánování tras vozidel žádný software, 

který  by byl  na  tento  účel  přímo zaměřen.  Trasy jsou  zaznamenány v programu 

Microsoft Excel a k plánování tras existuje osoba k tomuto pověřená.  Řidičům vozi-

del je k dispozici seznam ulic, které jsou součástí jejich rajónů. Nemají pevně daný 

směr. Trasy se mění na základě jejich požadavků.

Depo vozidel se nachází v sídle společnosti. Vozidla tedy v určený den ráno vyrážejí 

směr město, jezdí se vysýpat několikrát denně do kompostárny v Dražkovicích a ve-

čer se opět vracejí do depa.
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Ilustrace 6: Akceptovatelná vzdálenost kontejneru na tříděny odpad
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Ilustrace 7: Akceptovatelná vzdálenost kontejneru na tříděný odpad zavislá
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Současný vývoj sběru biodegradabilního odpadu v Pardubicích je výrazně inspirován 

plánem odpadového hospodářství ČR, v plánu odpadového hospodářství PK je defi-

nován takto:

Číslo cíle: 3.1.2.V
Název cíle: Snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky
Indikátor: Podíl  skládkovaných  biologicky  rozložitelných  komunálních 

odpadů
Cílová hodnota: Na 75% do roku 2010, na 50% do roku 2013, na 35% do roku 2020 

z  výskytu  biologicky rozložitelných  komunálních  odpadů  v  roce 

1995

Tabulka 3: POH PK

 6.3 Používaná technologie

 6.3.1 Nádoby na bioodpad
Sběr bioodpadů do klasické nevětrané nádoby (běžné popelnice) sebou přináší zá-

kladní negativní průvodní jev – zápach. Vlhký bioodpad bez přístupu vzduchu za-

hnívá a nádoby musí být často vyprazdňovány.

Hygienicky i ekonomicky vyhovujícím řešením jsou např. speciální provětrávané ná-

doby typu Compostainer SSI SCHÄFER v objemových variantách 120, 140 a 240 

litrů, které se v Pardubicích v současné době  využívají.

Bioodpad uložený do Compostaineru má hodnotu pH +7,0    a tím má i velmi dobré 

předpoklady pro  své  zpracování  v  kompostárnách  s  klasickou  technologií.  V dů-

sledku vysokého přívodu kyslíku do nádoby je  zamezeno procesu hnití bioodpadu a 

s ním  spojenému vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním vložený bioodpad vy-

sýchá a během 14 dnů ztratí přibližně 13 % své hmotnosti.[14] 

V Compostaineru® 120 litrů se během 14 dnů odpaří a vyschnou v průměru 3 litry   

vody- Jedno vozidlo obvykle pojme obsah z 350 nádob, což představuje redukci při-

bližně 1050 litrů/vozidlo. Pokud vozidlo provede denně 3 sběrné túry, nemusí se zby-

tečně převážet  3000 litrů, resp. 3 tuny vody.[14] 

Patentovaná vnitřní žebra nádoby, otvory v bočních stěnách, víku a zvláštní vyklápě-
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cí mřížka nad dnem nádoby zajišťují optimální aerobní podmínky v průběhu celé 

doby pobytu odpadu v nádobě. V důsledku toho je dosaženo vyšší teploty obsahu, je-

jíž předností jsou zejména: vyšší vypařování vody a snížení hmotnosti odpadu, ome-

zení výskytu larev a hmyzu, dosažení vyšší hodnoty pH a tedy výrazné omezení zá-

pachu.[14] 

Zásady správného nakládání s bioodpadem:

 Bioodpad je potřeba dávat do sběrné nádoby pokud suchý, vlhké bioodpady 

je možné zabalit například do papírového pytlíku, zabrání se tím přimrzání 

odpadu k nádobám v zimním období.

 Trávu je nutné nechat po posekání lehce proschnout.

 Není žádoucí odpady příliš stlačovat, výhodnější pro následující procesy je 

pokud zůstane nakypřený

 Nádobu na bioodpad je vhodné umísťovat do stínu
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Ilustrace 8: Nádoba na sběr BRO[14] 



 6.3.2 Svozová technika
Odvoz bioodpadů z compostainerů se provádí stejnými vozidly jako běžný komu-

nální odpad. V Pardubicích to jsou vozy Mercedes Benz Atego 1828. 

 6.4 Technologie zpracování svezeného odpadu

Veškerý pardubický bioodpad je svážen na městskou kompostárnu do Dražkovic. 

Kompostování zde probíhá aerobními procesy na volné ploše v hromadách. Přijí-

mané odpady jsou podle potřeby drceny štěpkovačem a tříděny. Z odpadu jsou při 

příjmu vytříděny nekompostovatelné složky a tyto předány k odstranění nebo využití 

oprávněné osobě. 

Dešťové a výluhové vody jsou zadržovány v bezodtokových jímkách a následně pou-

žity ke skrápění kompostu. Přebytečná odpadní voda je používána na kropení blízké 

rekultivované skládky komunálního odpadu, popřípadě (po kontrole kvality) převá-

žena na ČOV.
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Ilustrace 9: Kompostárna Dražkovice



Samotné kompostoviště je umístěno ve stávajícím areálu překladiště komunálního 

odpadu v Dražkovicích a je tvořeno kompaktními plochami sespádovanými do bez-

odtokových jímek.

Prvním krokem při kompostování je vždy homogenizace a vytvoření kompaktního 

krechtu; následně se provádí překopávání a skrápění krechtu dle provozního řádu 

kompostárny. Výsledný kompost musí splňovat normu ČSN 46 5735.

Hotový průmyslový kompost je možné drcením, proséváním na sítech a mícháním se 

zeminou  zpracovat  na  pěstební  substrát,  nebo  použít  přímo  např.  k terénním 

úpravám. Odpad nad sítem se používá jako surovina do nové zakládky.

Veškerý provoz kompostárny probíhá dle platného provozního řádu zařízení ke sbě-

ru, výkupu a využívání kompostovatelných odpadů, který je součástí rozhodnutí KÚ 

Pardubického kraje OŽPZ/15454/04/BT ze dne 1. 9. 2004.

Takto vyrobený kompost je využíván zejména při:

 Rekultivačních pracích, terénních úpravách.

 Zakládání podkladních i vrchních vrstev trávníků, hřišť, parků a jejich rekul-

tivace.

 Výstavbě protihlukových bariér podél silnic a dálnic.

 Zahradnických pracích.

 6.5 Realizované projekty v Pardubicích

Od roku 2007 byli do projektu odděleného sběru bioodpadů zapojeni obyvatelé měst-

ských obvodů (MO V - oblast Nové Jesenčany a Jesničánky, Dukla) a (MO I - oblast 

Židov), od května roku 2009 se oddělený sběr bioodpadů rozšířil i do části města 

„Pardubičky“.  Obyvatelé  ostatních  lokalit  mohou  vytříděný  bioodpad  odevzdávat 

v osmi separačních dvorech (Dražkovice – areál překladiště odpadu, Hůrka – areál 

Smp a.s., Nemošice – Ostřešanská, Pardubičky – Průmyslová, Rosice nad Labem – J. 

K. Tyla, Ohrazenice – Pohránovská, Svítkov – za areálem plynostavu, Polabiny – 

Lonkova).

Lokality  byly  vybírány  podle  polohy,  typů  zástavby  a  struktury  obyvatelstva. 
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Přednost  dostala  území  s rodinnými  domky,  kde  se  předpokládá  větší  pravdě-

podobnost správného třídění. Občanům byly formou dopisu podány informace a na-

bídnuta možnost přistavení nádob na třídění bioodpadu. Celý projekt je založen na 

dobrovolnosti a ochotě se zúčastnit, jedině tak lze očekávat, že vytříděný odpad bude 

mít požadovanou kvalitu, čistotu a množství.

V prvním roce byl svoz bezplatný, službu využívalo 275 rodinných domků. V roce 

2008 si sběrné nádoby objednali majitelé 318 domků. Letos se odhaduje, že přibude 

asi 130 nádob, svoz bude opět bezplatný. V roce 2010 budou účastníci projektu při-

spívat částkou 300,- Kč na účastníka (nádobu) a rok, zbývající část nákladů bude hra-

dit Magistrát města Pardubic. Náklady na svoz jedné nádoby pro rok 2009 činí 773 

Kč. Celkové náklady na sběr v tomto roce zřejmě přesáhnou půl milionu korun. 

Svoz  odpadu  je  v letních  měsících  realizován  jednou  týdně,  v zimních  měsících 

jednou měsíčně. 

Předpokládá se, že sběr se bude dále rozšiřovat.

 6.6 Hmotnosti svezeného odpadu v Pardubicích

Následující tabulka zobrazuje množství svezeného biodegradabilního odpadu v Par-

dubicích od počátku projektu. Jedná se o souhrn za celý kraj. Čísla nejsou příliš vy-

soká, jelikož oblasti, kde se BRO sbírá jsou zatím malé. Lze si však všimnout, že 

každým rokem dochází k nárůstu tříděného BRO, je však třeba poměřovat stejné 

části  roku,  jelikož v každém ročním období se tohoto odpadu produkuje rozdílné 

množství.

Datum Hmot

nost(t)

Datum Hmot

nost(t)

Datum Hmot

nost(t)

Datum Váha(t)

4.5.2007 3,03 14.9.2007 4,69 25.4.2008 6,8 5.9.2008 5,16
11.5.2007 2,91 21.9.2007 4,58 2.5.2008 4,3 12.9.2008 5,56
18.5.2007 3,42 28.9.2007 3,26 9.5.2008 6,39 19.9.2008 3,89
25.5.2007 4,46 5.10.2007 4,65 16.5.2008 4,81 26.9.2008 3,34
1.6.2007 3,9 12.10.2007 4,14 23.5.2008 5,71 3.10.2008 4,99
8.6.2007 3,34 19.10.2007 4,35 30.5.2008 5,92 10.10.2008 4,19

15.6.2007 4,29 26.10.2007 2,88 6.6.2008 4,56 17.10.2008 4,96
22.6.2007 2,92 9.11.2007 4,69 13.6.2008 4,65 24.10.2008 5,39
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29.6.2007 3,79 23.11.2007 4,69 20.6.2008 4,05 31.10.2008 4,79
6.7.2007 3,46 7.12.2007 2,45 27.6.2008 3,71 7.11.2008 4,78

13.7.2007 4,95 21.12.2007 1,25 4.7.2008 2,86 14.11.2008 4,66
20.7.2007 5,24 5.1.2008 2,08 11.7.2008 4,1 21.11.2008 3,77
27.7.2007 5,63 18.1.2008 1,24 18.7.2008 5,39 28.11.2008 2,28
3.8.2007 5,16 1.2.2008 1,43 25.7.2008 4,76 26.12.2008 1,86

10.8.2007 4,78 15.2.2008 0,96 1.8.2008 6,23 30.1.2009 2,49
17.8.2007 5,21 29.2.2008 2,53 8.8.2008 5,7 27.2.2009 1,68
24.8.2007 4,69 14.3.2008 2,29 15.8.2008 5,39
31.8.2007 4,87 28.3.2008 1,73 22.8.2008 5,95
7.9.2007 2,94 11.4.2008 4,75 29.8.2008 5,88

Tabulka 4: Hmotnosti svezeného odpadu v Pardubicích

Pro větší přehlednost jsou tato čísla znázorněna i graficky. Vyšší hodnoty obvykle 

odpovídají letním a podzimním měsícům, patrný je rovněž nárůst množství svezené-

ho odpadu  v roce 2008 oproti roku 2007, údaje za rok 2009 prozatím nejsou k dispo-

zici.
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 7 Analýza legislativy
Se vstupem ČR do Evropské  unie  souvisí  závazek  změny přístupu státu  k poža-

davkům na zlepšení životního prostředí. Došlo ke sjednocení legislativy ČR a EU a 

ČR začala tuto legislativou dodržovat. Samozřejmě i předtím se v ČR objevovaly 

určité snahy o zlepšení situace, spíše však na úrovni deklarace a částečného napl-

ňování. 

 7.1 Právní předpisy platné v EU         

Od vstupu  ČR  do  EU  jsou  tyto  předpisy  závazné 

i pro naši republiku.

 7.1.1 Směrnice evropského 
parlamentu a rady č.98/2008/ES, 
o odpadech

Směrnice stanovuje právní rámec pro nakládání s odpady. Mimo jiné říká, že je dů-

ležité usnadnit oddělený sběr a vhodné zpracování biologického odpadu za účelem 

vytvoření ekologicky bezpečného kompostu a dalších materiálů vytvořených z biolo-

gického odpadu.

V případě potřeby přijmou členské státy opatření s cílem podpořit

 oddělený sběr bioodpadu za účelem kompostování a anaerobní digesce odpa-

du,

 zpracování  biologického  odpadu způsobem,  který  splňuje  vysokou úroveň 

ochrany životního prostředí,

 používání materiálů bezpečných z hlediska životního prostředí pocházejících 

z biologického odpadu.

 7.1.2 Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v EU 
(Byla vydána  v prosinci r. 2008, do 15. března 2009 byla otevřena veřejná konzulta-

ce v této oblasti, ČR podporuje přijetí samostatné směrnice o bioodpadech)

Cílem zelené knihy je prozkoumat možnosti dalšího vývoje nakládání s biologickým 
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odpadem. Shrnuje důležité informace o současných politikách týkajících se naklá-

dání s biologickým odpadem a nová zjištění výzkumu v této oblasti. Usiluje o pří-

pravu diskuse o možné potřebě budoucí činnosti v oblasti politiky, snaží se získat ná-

zory o tom, jak zlepšit nakládání s biologickými odpady v souladu s hierarchií způ-

sobů nakládání s odpadem, o možných hospodářských a sociálních přínosech a pří-

nosech v oblasti životního prostředí a také o nejúčinnějších politických nástrojích k 

dosažení tohoto cíle.

Zelená kniha řeší 

 současný stav v oblasti nakládání s odpadem (techniky, nakládání s odpadem 

v členských státech EU, právní nástroje EU upravující zpracování biologické-

ho odpadu, právní nástroje EU řídící využívání biologického odpadu),

 enviromentální, hospodářské a sociální otázky související s nakládáním s bio-

logickým odpadem,

 otázky k  diskusi  (lepší  předcházení  vzniku  odpadu,  omezení  skládkování, 

možnosti  zpracování  biologického  odpadu,  který  by  byl  jinak  uložen  na 

skládkách,  lepší  využití  energie,  zvýšení  recyklace,  povinnost  odděleného 

sběru, normy EU pro vysoce kvalitní kompost a pro zpracovaný biologický 

odpad nižší kvality, další využití biologického odpadu,...).

 7.1.3 Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů
Stanovuje cíle pro skládkování BRKO, tzn. snížit množství komunálních, biologicky 

rozložitelných odpadů ukládaných na skládku na 75 % množství odpadu stejného 

charakteru vyprodukovaného v roce 1995. Do roku 2013 musí dojít ke snížení na 50 

% a v roce 2020 na 35 % základu roku 1995. 

 7.1.4 Nařízení č. 1774/2002/ES, o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro 
lidskou spotřebu

V nařízení se objevují pravidla pro zpracování živočišných materiálů.

Definuje například vedlejší produkt živočišného původu jako celá mrtvá těla zvířat 

nebo jejich části nebo produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou 

spotřebu včetně vajíček, embryí a spermatu.
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Obsahuje informace týkající se materiálů, zpracovatelských metod, technické vyba-

venosti, hygienických požadavků, norem zpracování a v neposlední řadě kvality ko-

nečných výstupů.

 7.2 Právní předpisy platné v ČR 

 7.2.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Tento zákon stanovuje:

 pravidla  pro předcházení vzniku odpadů a pro naklá-

dání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 

ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje,

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství,

 působnost orgánů veřejné správy.

 7.2.2 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady

Vyhláška obsahuje:

 seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do techno-

logie materiálového využívání bioodpadů,

 technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování 

bioodpadů,

 obsah provozního řádu zařízení,

 způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů do skupin 

podle způsobů jejich materiálového využívání,

 četnost a metody vzorkování.

 7.2.3 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR
Nařízení stanovuje strategické cíle, které zní:

 Zvýšit materiálové využití komunálního odpadu  na 50 % do r. 2010 oproti r. 
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2000.

 Snížit podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % v r. 2010 oproti r. 2000.

 Snížit množství BRKO ukládaných na skládky ( viz. směrnice 1999/31/ES, 

ČR využila možnosti oddálení cílů stanovených směrnicí o skládkování o 4 

roky)

 Stanovuje cíle pro ukládání BRKO na skládky.

 7.2.4 Vyhláška č. 383/2001 Sb. 
Vyhláška obsahuje: 

 seznam odpadů,  které  je  zakázáno ukládat  na  skládku,  případně  které  lze 

ukládat na skládku jen za určitých podmínek,

 součástí jsou podrobnosti nakládání s vybranými odpady,

 popisuje způsob vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů,

 plán odpadového hospodářství (vyhodnocování stavu odpadového hospodář-

ství v ČR).

 7.2.5 Vyhláška č. 482/2005 Sb.
Vyhláška stanoví druhy a způsoby využití biomasy, na které se z hlediska ochrany 

životního prostředí vztahuje podpora podle zákona. Vyhláška dále stanoví parametry 

biomasy,  podle  kterých  se  stanovují  její  kategorie  s  odlišnou  podporou  výroby 

elektřiny. 

 7.2.6 Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Tato vyhláška upravuje mimo jiné:

 technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozování,

 seznam odpadů,  které  je  zakázáno ukládat  na  skládku,  případně  které  lze 

ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,

 způsob hodnocení odpadů.
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 7.2.7 Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady 

obsahuje:

 vybrané povinnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

 základní povinnosti pro kompostárny a BPS,

 postup odběru vzorků pro stanovení koncentrací vybraných rizikových látek, 

prvků a jakosti kompostů a digestátů,

 vysvětlení vztahu a působnosti právních předpisů,

 použité podklady, související právní předpisy a technické normy,

 vzor obecní vyhlášky o komunitním kompostování,

 obsah žádosti  o  vyjádření  obecního  úřadu obce s  rozšířenou působností  k 

provozu malého zařízení,

 společné sdělení MZe a MŽP ve věci vyjasnění komodity „hnůj“,

 společné stanovisko MZe a MŽP k používání kuchyňských drtičů,

 seznam využitelných bioodpadů.

 7.3 Připravovaná legislativa ČR

Základním cílem navrhovaného  zákona je  zejména snaha  snížit  množství  odstra-

ňovaných odpadů (především ukládání na skládky) a naopak snaha zvýšit materiá-

lové využívání. 

Novelizace zákona o odpadech obsahuje

 povinnost obcí zavést separovaný sběr (papír, sklo, plast, kovy,  nápojové kar-

tony a BRKO),  zpočátku pro oblast rodinných domků, později i pro sídlištní 

zástavby,

 ruší stávající způsoby zpoplatnění za odvoz odpadů zajišťovaný obcemi, cena 

by se měla odvíjet podle skutečného množství odvezeného odpadu,
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 předcházení vzniku odpadů  - obecní kompostování (obec může ve své samo-

statné  působnosti  (jako  opatření  pro  předcházení  vzniku  odpadů)  stanovit 

obecně závaznou vyhláškou obce systém obecního kompostování a způsob 

využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce), 

domácí kompostování,

 zvýšení poplatků za ukládání na skládky.
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 8 Teoretické nástroje řešení svozných 

tras BRO

 8.1 Definice základních pojmů

 8.1.1 Graf
Je považován za základní objekt teorie grafů. Skládá se z vrcholů a hran. Každá hra-

na spojuje dva vrcholy. Pokud spojuje vrchol se sebou samým, nazývá se smyčka. 

Graf může vyjadřovat souvislosti mezi objekty, spojení nebo toky.

Graf může být orientovaný, pokud obsahuje orientované hrany. Pojem orientovaná 

hrana znamená, že se rozlišuje počáteční a koncový vrchol. Pokud obsahuje hrany 

neorientované, nazývá se graf neorientovaný.

Graf lze označit za prostý, pokud mezi dvěma vrcholy vede maximálně jedna hrana 

Pokud hran (ev. smyček) vede několik,  nazývá se graf multigrafem. Pokud neob-

sahuje smyčky je přesným názvem obyčejný graf. 

Souvislý graf znamená, že mezi každou dvojicí vrcholů existuje cesta. Pokud neexis-

tuje, jedná se o graf nesouvislý. 

 V případě této diplomové práce graf reprezentuje silniční síť. Křižovatky, ukončení 

slepých silnic a sběrná místa jsou uvažovány jako vrcholy, silnice jako hrany. Graf 

není orientovaný, může být označen jako multigraf a je souvislý.

 8.2  Metody řešení

Používané metody řešení většiny algoritmů lze rozdělit do dvou skupin.

Exaktní  - tyto metody spočívají v prověření všech variant řešení, vypočtení hodnoty 

pro každou z nich a v následném výběru optimálního řešení. Obvykle lze použít jen 

pro omezený počet vrcholů.
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Heuristické - u metod heuristických se nezjišťují všechny varianty  řešení. Obzvláště 

u složitých úloh pak může dojít k situaci, že získané řešení není optimální, ale pouze 

suboptimální, většinou je však optimálnímu řešení velmi blízké. Přesněji řečeno, ne-

prozkoumávají se všechny možnosti, ale pouze vybrané varianty. Získání řešení je 

díky tomu rychlejší,  ovšem nezaručuje, že výsledek je skutečně ze všech nejopti-

málnější.

 8.3 Nalezení minimální cesty

Tato kapitola pojednává o metodách, které se využívají při hledání nejkratší cesty 

v grafu. Podmínkou je, že musí být obslouženy všechny vrcholy a to právě jednou. 

Zároveň platí, že celkový součet požadavků všech vrcholů nesmí překročit kapacitu 

obslužného vozidla. Cílem je tedy naplánovat trasu vozidla tak, aby délka jeho trasy 

byla minimální.

 8.3.1 Dijkstrův algoritmus

Algoritmus se používá při  hledání nejkratší  cesty v hranově ohodnoceném 

grafu. Využití lze najít především při hledání cesty z jednoho vrcholu do jiného, pří-

padně od jednoho vrcholu ke všem ostatním.

Algoritmus

Na počátku je třeba určit, který vrchol bude počáteční, případně pokud hledá-

me cestu do konkrétního vrcholu, označíme ho jako koncový.

Krok 1: Inicializační  část,  vrcholy nemají  nastavené  ohodnocení.   Prvním 

krokem je tedy nastavit ohodnocení počátečního vrcholu na nulu, všechny incidující 

vrcholy označit číslem, které představuje jeho vzdálenost od počátečního vrcholu. 

Ostatní  vrcholy lze zatím nastavit  na nekonečno. Počáteční vrchol se označí jako 

trvale ohodnocený, ostatní vrcholy mají zatím jen dočasné ohodnocení.

Krok 2:  Zvolí se vrchol s nejmenším dočasným ohodnocením (lze ho označit 

jako aktuální) a nastaví se ohodnocení všech incidujících vrcholů (kromě těch s trva-

lým ohodnocením) sečtením ohodnocení aktuálního vrcholu a délkou hrany mezi vr-

cholem aktuálním a incidujícím. Je však třeba kontrolovat, zda je nové ohodnocení 

nižší než to původní.
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Krok 3: Algoritmus je ukončen v případě, že už jsou všechny vrcholy trvale 

ohodnocené, nebo je trvale ohodnocen koncový vrchol. Pokud tato podmínka neplatí, 

opakuje se krok 2.

Pokud je potřeba zjistit, kudy vede nejkratší cesta, provádí se tzv. zpětná re-

konstrukce.

Rekonstrukce se zahajuje v koncovém vrcholu.

Krok 1:  Koncový vrchol se zařadí do skupiny již zařazených vrcholů.

Krok 2: Ze všech incidujících dosud nezařazených vrcholů vybereme ten, kte-

rý splňuje podmínku, že rozdíl ohodnocení vrcholů se rovná ohodnocení hrany inci-

dující s oběma vrcholy. Vrchol se následně zařadí mezi zařazené.

Krok 3: Pokud se vrchol shoduje s počátečním, cesta byla nalezena. Lze ji se-

stavit ze skupiny zařazených vrcholů. Pokud se neshoduje, vrací se algoritmus do 

kroku 2.

 8.3.2 Floydův algoritmus

Výsledkem algoritmu je tzv. distanční matice – obsahuje délky nejkratší cesty v pří-

slušném grafu navzájem mezi všemi jeho vrcholy.

Algoritmus

Nejprve se vytvoří matice přímých vzdáleností.

Matice přímých vzdáleností je čtvercová matice o rozměrech n x n, kdy n je počet vr-

cholů v grafu. Prvky dij matice mohou nabývat těchto hodnot:

• dij = o(h), jestliže existuje hrana spojující i,j a současně i≠j

• dij = ∞, jestliže neexistuje hrana spojující i,j a současně i≠j

• dij = 0, pokud i = j
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Princip Floydova algoritmu je uveden na na ilustraci 10 formou vývojového diagra-

mu.

 8.4 Metody pro stanovení tras

Tyto metody se používají pro průchod grafem, mohou být hranově, či vrcholově ori-

entované.  Obvykle se jedná o hledání nejkratší  trasy,  kdy podmínkou je navštívit 

všechny vrcholy (případně hrany) a to právě jednou. Někdy se používá jedno ob-

služné vozidlo, jindy jich je několik, někdy lze grafem projít jedním tahem, jindy tak 

učinit nelze.
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 8.4.1 Eulerovské grafy

Pokud v grafu existuje eulerovský tah, nazýváme ho grafem eulerovským.[19]

Eulerův tah

Střídavá posloupnost vrcholů a hran grafu, která obsahuje všechny hrany grafu právě 

jednou.

Druhy Eulerova tahu

 Uzavřený (tah končí ve stejném vrcholu jako začal, vrcholy musí být sudého 

stupně)

 Otevřený (tah začíná v lichém vrcholu a končí v jiném lichém vrcholu)

Podmínky:

 Graf musí být souvislý.

 Všechny vrcholy musí  být  sudého stupně  nebo právě  2 vrcholy musí  být 

stupně lichého

 V případě digrafů musí pro každý vrchol platit, že počet hran vstupujících do 

vrcholu je roven počtu hran vystupujících.

Algoritmus

Eulerův tah se sestavuje pomocí Fleuryho algoritmu.

Krok 1: Zvolíme libovolný uzel a libovolnou incidující hranu a zařadíme je do tahu.

Krok 2: Pokračujeme zařazováním střídavě incidujících hran a uzlů tak, aby po při-

dání  hrany zůstal  graf  souvislý.  Pokud zařadíme  postupně  všechny hrany,  máme 

Eulerův tah, pokud některé hrany zbývají, následuje krok 3.

Krok 3:  Zvolíme vrchol, který je součástí tahu a vede z něj nezařazená hrana, opět 

pokračujeme zařazováním nezařazených,  střídavě incidujících hran a  vrcholů  tak, 

aby se tah opět vrátil ke zvolenému vrcholu. Tímto se prodloužil původní tah. Krok 3 

se opakuje dokud nejsou v tahu zařazené všechny hrany. Pokud byly splněny všech-

ny podmínky, vznikne Eulerův tah.
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Obvyklé úlohy

Kreslení s co nejmenším počtem tahů

Úkolem je projet souvislý graf a najít co nejmenší množství hranově disjunktních 

tahů tak, aby všechny hrany v grafu byly v nějakém tahu. Existuje-li v grafu eule-

rovský tah, je hledaným řešením.

Úloha čínského pošťáka

Cílem je najít nejkratší cestu pro pošťáka, který vyjde z nějakého počátečního místa, 

při doručování projde všechny ulice svého obvodu a vrátí se zpět na místo odkud vy-

šel. Hledá se tedy nejlevnější eulerovský tah na souvislém, neorientovaném, hranově 

ohodnoceném grafu.

Eulerovský tah nemusí existovat  v každém grafu. Pokud takový tah v grafu neexis-

tuje,  je  nutné  některými  hranami  procházet  dvakrát  nebo  i  vícekrát.  Lze  však 

dokázat, že nejkratší sled  prochází každou hranou pouze jedenkrát nebo dvakrát. 

Hledáme tedy sled, v němž je nejmenší součet délek hran, které jsou procházeny opa-

kovaně.[20]

Klíčem k řešení úlohy je rozdělit vrcholy s lichým stupněm do dvojic, a to tak, aby 

součet délek nejkratších cest mezi vrcholy ve dvojicích byl co nejmenší. Z toho vy-

plývá, že hledáme nejlevnější perfektní párování v (pomocném) úplném grafu K, je-

hož vrcholy jsou všechny vrcholy lichého stupně původního grafu G a délky hran 

grafu K jsou délky nejkratších cest v grafu G.[20]

 8.4.2 Hamiltonovské grafy

U těchto grafů hledáme uzavřenou cestu, která obsahuje všechny vrcholy grafu. Graf 

se nazývá hamiltonovský, pokud v něm existuje hamiltonovská kružnice. 

Hamiltonovská kružnice je uzavřená cesta, která obsahuje všechny vrcholy grafu. 

Zjistit, zda je graf hamiltonovský je úloha v kategorii NP-obtížných problémů, jedno-

duše lze říci, že čím více má graf hran (při daném počtu vrcholů), tím je větší šance, 

že  bude  hamiltonovský.  Pro  konstrukci  hamiltonovské  kružnice  se  rozlišují  pod-

mínky nutné a podmínky dostačující.[21]
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 Nutné podmínky -  graf  musí  být  souvislý,  obyčejný a  konečný,  musí  ob-

sahovat alespoň tři vrcholy a nesmí obsahovat mosty ani artikulace. Pokud 

nejsou splněny tyto podmínky, nelze v tomto grafu sestrojit hamiltonovskou 

kružnici.

 Postačující podmínky – Diracova podmínka (každý vrchol má stupeň roven 

alespoň 
n
2 , kdy n je počet vrcholů), Oreho podmínka (součet stupňů každé 

dvojice nesousedních vrcholů je roven alespoň počtu uzlů v síti) a Posova 

podmínka (platí, že δk < k, kdy δk je počet vrcholů sítě se stupněm maximálně 

k a  k je  každé  přirozené  číslo  z  intervalu  (0;
počet vrcholů sítě

2 )).  Stačí 

pokud jsou splněny jen některé z podmínek.[21]

Algoritmus

Nalezení hamiltonovské kružnice, heuristický algoritmus.

Krok 1:  Jako počáteční uzel  se zvolí libovolný uzel v grafu. Označme ho ui1

Krok 2:  Nechť je již sestavena určitá část cesty a ta nechť je tvořena uzly ui1, ui2, ...,  

uik. Nyní mohou nastat případy:

 k < n (cesta ještě neobsahuje všechny uzly). Jestliže poslední uzel v cestě uik 

má souseda - uzel uik+1, který není doposud v cestě obsažen uik+1 = uij , j  

= 1, 2, ..., k, pak se tento uzel přidá k cestě ui1, ui2, ..., uik, uik+1. Množina S 

vyzkoušených uzlů se nastaví jako prázdná. Opakuje se krok 2. Jestliže se ne-

podařilo cestu prodloužit, přejde se ke kroku 3., ve kterém je hledána jiná va-

rianta cesty.[22]

 k = n(cesta už obsahuje všechny uzly). Hledá-li se jen hamiltonovská cesta 

(nikoliv  kružnice),  algoritmus  zde  úspěšně  končí.  Jinak,  existuje-li  hrana 

mezi koncovými uzly cesty ui1 a uin,  přidá se k cestě, čímž vznikne hamilto-

novská kružnice a úloha je dokončena. Neexistuje-li taková hrana, přichází 

krok 3.[22]

Krok 3: Hledá se v existující části cesty uzel uij , j < k, takový, že:
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 Existuje hrana mezi uzlem uij a současným koncovým uzlem cesty uik.

 Uzel uij+1 není v množině vyzkoušených uzlů S (uij+1 /  S).∈  Jestliže se ta-

kový uzel  uij nalezne, pak se z cesty odebere hrana, která je mezi uzly uij a 

uij+1. Přidá se k cestě hrana, která je mezi uzly uij a uik.[22]

Nyní  je cesta tvořena posloupností uzlů ui1, ui2, ..., uij , uik−1, uik, ..., uij+2, uij+1.

Předchozí koncový uzel uik se přidá do množiny již zkoušených koncových uzlů S, S 

= S  {u∪ ik}. Návrat ke kroku 2. Pokud se takový uzel uij nepodaří najít, algoritmus 

neúspěšně končí. Nebyla nalezena hamiltonovská kružnice.[22]

Problém obchodního cestujícího

Zobecněním úlohy  nalezení  minimální  hamiltonovské  kružnice  je  tzv.  úloha  ob-

chodního cestujícího.  Úkolem obchodního cestujícího je navštívit postupně několik 

měst, každé navštívit pouze jednou a vrátit se do města, odkud vyšel tak, aby celková 

vzdálenost, kterou na své cestě urazí, byla co nejkratší. Cílem je tedy najít hamilto-

novskou kružnici, jejíž délka, která je vyjádřena součtem ohodnocení hran v ní, je 

nejmenší ze všech hamiltonovských kružnic grafu.

Hrubá síla

Jedná se o nejjednodušší exaktní metodu. Spočívá v procházení permutací vrcholů a 

výpočtu délky trasy pro každou permutaci. Nejkratší z nich dává výsledek. Metoda 

sice dává přesné řešení, ale při vyšším počtu vrcholů stoupá složitost výpočtu a od 

určitého počtu je v podstatě nerealizovatelná.

Lineární programování

Tato metoda také patří mezi exaktní. Zabývá se hledáním maxima či minima jedné 

cílové funkce v prostoru přípustných řešení, jenž je vymezen množinou omezujících 

podmínek. Pokud jsou cílová funkce i omezující podmínky lineární, jedná se o line-

ární programování. Nejznámější používaný algoritmus je simplexová metoda.[23]

Dynamické programování

Technika, která se často používá při návrhu algoritmů, je rekurze. Při té se zkouší ře-

šení problému převést  na řešení problémů stejného typu ale menších.  Dynamické 
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programování je speciálním případem rekurze. Musí si pamatovat mezivýsledky re-

kurzí definovaných podproblémů.[23]

Branch & Bound

Tato exaktní metoda zaručuje optimální řešení pro řádově desítky měst. 

Při prohledávání okružních tras se vytváří strom, procesem zvaným větvení vznikají 

větve. Jednotlivé větve vyjadřují skupinu tras prezentujících určitou zadanou pod-

mínku. Při vytváření stromu se v každém kroku vybere nezpracovaná větev (na za-

čátku je to kořen stromu), kterou je třeba vyřešit (nalézt optimální řešení) nebo dále 

rozvětvit, případně uříznout (vyloučit z dalšího prohledávání, jestliže získané řešení 

již nemůže být lepší).

Pro řešení úlohy je potřeba znát horní a dolní mez. V případě minimalizační metody 

je horní mez hodnota udávající dosud nejlepší nalezené řešení  nebo jinak získaná 

hodnota, která  zaručuje, že optimální řešení celé hodnoty nemůže mít vyšší hodnotu. 

Dolní mez větve je taková hodnota, že nejlepší řešení této větve nemůže mít hodnotu 

nižší. Pokud zjistíme porovnáním těchto dvou hodnot, že dolní hranice zpracovávané 

větve je větší nebo rovna horní hranici, je zřejmé, že zpracovávaná větev nemůže ob-

sahovat lepší řešení,než které již bylo nalezeno a tedy může být z procesu prohle-

dávání vyloučena. V opačném případě nelze vyloučit, že větev obsahuje lepší řešení. 

U některých algoritmů můžeme najít libovolné přípustné řešení dané větve (pokud 

možno co nejlepší) a použít ho pro aktualizaci dosud nejlepšího nalezeného řešení a 

tím i  horní  hranice  celé  úlohy,  nebo  pokud  je  hodnota  přípustného  řešení  větve 

shodná s dolní hranicí větve, máme větev vyřešenou a můžeme ji tedy vyloučit z pro-

hledávání (uříznout). Pokud ani jiným způsobem nedojde k uříznutí větve dochází k 

větvení.  Celý  proces  řešení  končí  tehdy,  jsou-li  všechny vytvořené  větve  stromu 

zpracované. Optimálním řešením úlohy je pak dosud nejlepší nalezené řešení popř. 

zjištění, že úloha řešení nemá.[24]

Princip je tedy založen na dělení množiny přípustných řešení na menší podmnožiny 

a výpočtu  horního,  či  dolního  odhadu  hodnot  účelové  funkce  na  všech  řešeních 

jednotlivých  podmnožin.  Odhady  účelové  funkce  se  využívají  k  vyloučení  pod-

množin,  které  nemohou  optimální  řešení  obsahovat  a  k  určení  nejperspektivnější 

podmnožiny k dalšímu dělení.  Celý výpočet končí vyhledáním přípustného řešení 

s minimální hodnotou účelové funkce vzhledem ke všem přípustným řešením úlohy, 
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tj. vyhledáním řešení optimálního.[24]

Littlův algoritmus je založený na principu prohledávání do hloubky s případným po-

užitím  zpětného  návratu  k nejbližšímu  uzlu.  Množina  řešení  je  zde  definována 

množinou úseků, které budou, resp. nebudou zařazeny do minimální Hamiltonovy 

kružnice.  

Algoritmus 

Krok 1: V každém řádku matice vzdáleností se vyhledá minimální prvek a ten 

se odečte od všech prvků v daném řádku, v každém řádku tedy vznikne alespoň jedna 

nula.

Krok 2:  V každém sloupci matice vzdáleností,  v němž se nenachází žádná 

nula, se vyhledá minimální prvek a ten se odečte od všech prvků v příslušném sloup-

ci, v každém sloupci tedy vznikne alespoň jedna nula.

Krok 3: Vypočítá se dolní odhad účelové funkce jako součet všech hodnot, o 

které se snižovaly vzdálenosti v příslušných řádcích, resp. sloupcích. Dolní odhad 

udává hodnotu pod kterou hodnota účelové funkce určitě neklesne.

Krok 4:  Každou nulu nacházející se v matici je třeba ohodnotit a to tak, že 

v příslušném řádku a sloupci se vyhledá minimální ze zbylých prvků a obě hodnoty 

se sečtou. Pokud nelze ohodnotit nuly, následuje krok 10, jinak krok 5. Ohodnocení 

nuly představuje hodnotu, o kterou vzroste dolní odhad účelové funkce v případě, že 

uvedený prvek nebude vybrán, tedy příslušná relace nebude do Hamiltonovy kružni-

ce zařazena.

Krok 5: Z hodnocených prvků (nul) se vybere prvek s maximálním ohodno-

cením. Pokud jich je více, volí se libovolný. Výběr prvku znamená zařazení odpoví-

dajícího úseku do vznikající Hamiltonovy kružnice.

Krok 6: V aktuální řešící se matici se zruší ohodnocení zbylých nul.

Krok 7: Výběrem prvku se umožní redukce aktuální řešící matice o příslušný 

řádek a sloupec. Redukování aktuální řešící matice se provádí za účelem zpřehledně-

ní výpočtu.

Krok 8: Provede se zákaz prvků umožňujících vznik nepřípustného řešení.
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Krok 9: Kontrola prvků v aktuální řešící se matici (provádí se kontrola, zda 

v každém řádku a sloupci po redukci zůstala alespoň jedna nula, pokud ne, postupuje 

se dle kroku 2 ev. 2. V případě dalšího odečítání se zároveň o stejnou hodnotu zvy-

šuje dolní odhad účelové funkce v příslušné větvi). Je-li k dispozici hodnota určitého 

řešení,  porovnají  se dosažené hodnoty dolních odhadů účelové funkce s tímto ře-

šením. Dosáhne-li hodnota dolního odhadu účelové funkce hodnoty ve všech větvích 

již vytvořeného řešení, následuje krok 11, jinak návrat na krok 4.

Krok 10: Ostatní prvky v aktuální řešící se matici určují úseky uzavírající Ha-

miltonovu kružnici, vyskytuje-li se v úloze větev s nižší hodnotou dolního odhadu 

účelové funkce než je hodnota dolního odhadu naposled vytvořeného řešení, vytvoří 

se  nová výchozí řešící matici zohledňující podmínky v příslušné větvi řešícího stro-

mu a následuje krok 1, v opačném případě krok 11. 

Krok 11: Naposledy vytvořené řešení je tím optimálním.[24]

 8.4.3 Okružní jízdy

Z jednoho nebo z více středisek obsluhy je třeba navštívit ostatní vrcholy sítě (ob-

sluhované vrcholy) a vrátit se zpět.  K dispozici je určitý počet vozidel se známou 

kapacitou. Cílem je stanovit plán rozvozu tak, aby celkové náklady byly minimální. 

Využívá se zejména v silniční dopravě. 

Typy okružních jízd

Okružní jízdy lze dělit podle několika kategorií a to podle: 

 Počtu dep – počet stanovišť, ze kterých vyjíždějí obsluhující vozidla, může 

být jedno nebo více, je znám počet vozidel pro každé depo.

 Požadavků – vrcholy, které mají být obslouženy mohou mít všechny stejný 

typ požadavku, nebo se mohou jednotlivé požadavky lišit (např. různá kapa-

cita vrcholů, různé druhy obslužných vozidel,...)

 Rozvoznosti,  svoznosti – svozná úloha (z vrcholů sítě je třeba svézt poža-

dované zboží do centrálního depa), rozvozná úloha (z centrálního skladu je 

třeba rozvést požadované zboží do ostatních vrcholů sítě) a svozně-rozvozná 

úloha (kombinace předchozích dvou úloh)
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 Frekvence obsluhy – může být vždy stejná, ale i různá (jak pevně daná, tak 

variabilní)

Způsoby řešení

Hrubá síla

Spočívá v procházení všech permutací vrcholů, s tím že musí být rozděleny do tras 

podle kapacity. Pro každou takovou permutaci je potřeba spočítat náklady, řešením je 

permutace s nejnižšími náklady. Tato metoda je však vhodná jen pro úlohy menšího 

rozsahu.

Clarke-Wrightova metoda 

Tato metoda se používá pokud máme složitější síť (přesahující 20 vrcholů) a není 

splněna podmínka,  že součet požadavků všech vrcholů je menší než kapacita ob-

služného vozidla. Řadí se k heuristickým algoritmům.[25] 

Obecná pravidla

 Síť obsahuje n+1 vrcholů, z toho n zákazníků s požadavky a jedno depo, je 

vrcholově  a hranově ohodnocená.

 Po přidání nového vrcholu do trasy se kontroluje, zda kapacita obslužného 

vozidla nebyla překročena.

 Spojení vrcholů do jedné trasy se realizuje pouze pře krajní body, které však 

nesmějí být v jedné trase.

 Vrcholy se slučujeme do trasy na základě výhodnosti dosažené úspory.[25] 

Algoritmus

Vstupními daty jsou počet vrcholů, kapacity vrcholů, kapacita obslužného vozidla 

a matice přímých vzdáleností.

Výstupními daty by měl být seznam tras s jejich jednotlivými náklady a obsaženými 

vrcholy, a také celkové náklady spočítaného řešení.

Krok 1:  V počátečním rozestavení každé vozidlo vyrazí z depa, objede jeden vrchol 

a vrátí se zpět do depa, říká se tomu kyvadlová jízda. Postupným spojováním vrcholů 
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do tras se vytváří úspory. Jednotlivé úspory vznikají podle rovnice λij  = di0 + d0j  - dij 

(vzdálenosti mezi vrcholy, neboli délky hran) a ukládají se do matice úspor. 

Ilustrace 11: Spojení tras

V levé části obrázku je výchozí rozestavení a v pravé spojení dvou vrcholů.

Počáteční rozestavení by mohlo vypadat například takto:

Na obrázku je vidět jedenáct tras vedoucích od depa k vrcholu a zpět.

Krok 2: Pokud existuje v matici úspor kladná hodnota, vybere se pro další zpracování 

maximální. Je třeba ověřit, zda jsou splněny výše uvedené podmínky a pokud ano, 

realizuje se navrhované sloučení do jedné trasy. Pokud kladná hodnota neexistuje, 

algoritmus končí.

Krok 3: Vyhledaná maximální hodnota uij se položí rovna nule, přestaly-li vrcholy ui 

a uj  být krajními, položí se nula i úspoře mezi krajními vrcholy nově vytvořené jízdy 

51

Ilustr



a dále se vynechají všechny zbývající úspory týkající se vrcholů, které přestaly být 

krajními. Následuje opět krok 2.

Výsledné řešení může vypadat například takto. Na obrázku je znázorněn orientovaný 

graf, který prezentuje čtyři vzniklé trasy vypočítané algoritmem.

Obdržené řešení je (sub)optimálním řešením okružních jízd.
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 9 Počítačová implementace
 9.1 Použité nástroje 

Diplomová práce byla vytvořena pod operačním systémem Microsoft Windows XP. 

K programování jsem zvolila jazyk C#. Použila jsem vývojové prostředí MS Visual 

Studio 2008.

 9.2 Třídy použité pro správu grafu
Graf se skládá z vrcholů a hran. Tato vstupní data je možné ručně naklikat nebo na-

číst ze souboru.

 9.2.1 Třída Vrchol
Datové složky a vlastnosti

int id – jedinečné číslo vrcholu

int x,y – určují souřadnice vrcholu

TypVrcholu typVrcholu – možné typy vrcholu jsou následující:

 Depo – vrchol představující místo, kde obslužná vozidla začínají a končí

 Křižovatka – vrchol představující místo, kde se sbíhají hrany dohromady

 Kontejner – sběrné místo odpadu

List<Hrana> incHrany – seznam hran incidujících s vrcholem

Metody

void PridejHranu() - slouží k přidání hrany do seznamu incidujících hran

void OdeberHranu() - slouží k odebrání hrany ze seznamu incidujících hran
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 9.2.2 Třída Hrana
Datové složky a vlastnosti

int id – jedinečné číslo hrany

bool uzavirka – označuje, zda je ulice uzavřená

int jednosmerka  – označuje, zda je ulice označena jako jednosměrná a pokud ano, 

z které strany vede

string nazev – název hrany, jméno ulice

double delka – délka hrany

Vrchol V1, V2 – počínající a koncový vrchol hrany, každá hrana vede od jednoho vr-

cholu k jinému

 9.2.3 Třída Graf
Datové složky a vlastnosti

Vrchol depo – vrchol, který je označený jako depo, místo odkud ráno vyjíždí svozová 

vozidla

Vrchol depoNaVyvoz – vrchol, který je označený jako místo výsypu

List<Hrana> seznamHran – všechny hrany vyskytující se v grafu

List<Vrchol> seznamVsechVrcholu – všechny vrcholy vyskytující se v grafu

List<Vrchol> seznamKontejneruADep – všechny vrcholy typu kontejner nebo depo

List<Uspory> seznamUspor  – matice úspor převedená do seznamu seřazeného dle 

hodnoty úspor

List<Trasa> seznamTras – všechny trasy vyskytující se právě v grafu

List<Trasa> seznamTrasVozidel – trasy přiřazené k jednotlivým vozidlům

Metody

void PridejVrchol() - přidá vrchol do xml, do seznamu všech vrcholů, otestuje jakého 
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je nový vrchol typu a podle toho ho přidá, či nepřidá do seznamu kontejnerů a dep

voidOdeberVrchol() - odebere vrchol z xml, ze seznamu všech vrcholů, pokud je vr-

chol typu kontejner, odebere se i ze seznamu kontejnerů a dep, kromě vrcholu se 

odeberou i incidující hrany.

voidPridejHranu() - přidá hranu do xml, do seznamu všech hran a k oboum vrcho-

lům se kterými inciduje

voidOdeberHranu() - odebere hranu z xml a ze seznamu všech hran, zároveň se vy-

maže ze seznau incidujícíh hran příslušných vrcholů

void SmazIncHranu(int idHrany, int idVrcholu) – odstraní hranu s idHrany ze sezna-

mu incidenčních hran vrcholu idVrcholu

void NastavUzavirku (int v1, int v2, bool vytvorit) – v závislosti na proměnné vytvo-

rit je výsledkem nová uzavírka, případně zrušení existující uzavírky

void NastavJednosmerku(int v1, int v2) – nalezne hranu mezi vrcholy v1 a v2 a na-

staví ji jako jednosměrku

void ZmenDepo (Vrchol nalezenyVrchol, TypVrcholu typVrcholu) – nalezený vrchol 

označí typem vrcholu (startovní depo, depo na vývoz - kompostárna)

void VytvorGraf(string nazevSouboru) – vytváří graf načtením dat za souboru, inicia-

lizuje a načte xml a získaná data načte do správných seznamů

void UloGraf(string nazevSouboru) – ukládá vrcholy a hrany do souboru

Vrchol NajdiVrchol(int x, int y, double z) – vrátí vrchol, který se vyskytuje v blízkosti 

souřadnic x a y, nejdále však ve vzdálenosti z

 9.3 Třídy potřebné k algoritmu

 9.3.1 Třída UsporyComparer: IComparer
Třída implementuje rozhraní IComparer.  

Metody

public  int  Compare  (Uspory  x,  Uspory  y) –  předefinovaná  metoda,  slouží  k  po-
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rovnání dvou prvků typu Uspora. 

public int Compare (Trasa x, Trasa y) – předefinovaná metoda, slouží k porovnání 

dvou prvků typu Trasa.

 9.3.2 Třída Uspora
Datové složky a vlastnosti

int V1,V2 - indexy vrcholů mezi kterými vzniká úspora

double uspora – hodnota úspory mezi vrcholy V1, V2

Metody

statická metoda porovnejUspory(Uspory x, uspory y) – slouží pro porovnání úspor

 9.3.3 Třída Trasa
Reprezentuje informace o jednotlivých trasách.

Trasa je jedna jízda obslužného vozidla, která začíná a končí v depu.

Datové složky a vlastnosti

double delkaTrasy – uchovává vzdálenost celé trasy

List<int>sekvence – seznam sběrných stanovišť na trase

List<int>sekvenceVsechVrcholu – seznam všech vrcholů na trase

List<int>sekvenceVsechHran – seznam všech hran na trase

Metody

public static int PorovnejTrasy (Trasa x, Trasa y) – porovnává dvě trasy podle jejich 

délky

 9.3.4 Třída TrasaAutomobilu
Třída obsahuje informace o všech trasách jednotlivých vozidel.

Datové složky a vlastnosti
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List<Trasa> seznamTrasProAuto – seznam tras patřících k jednomu voyidlu

double celkDelkaTras – součet délek všech jednotlivých tras

 9.3.5 Třída Algoritmus
Třída  obsahuje  v  podstatě  všechny  metody,  které  jsou  potřeba  k  vypočítání  tras 

Clark-Wrightovo algoritmem.

Datové složky a vlastnosti

double[,]  matice  – pro pozdější  potřebu používaná jako matice distančních vzdá-

leností

double[,]  maticeProZpetnouRek – matice uchovávající  nejvyšší  vrcholy vznikající 

při hledání tras, je potřebná pro zpětnou rekonstrukci cesty

double kapacitaKontejneru – hodnota udávající objem kontejneru

double kapacitaVozidla - hodnota udávající objem, který je schopné pobrat obslužné 

vozidlo

int pocetVozidel – hodnota udávající počet vozidel, která jsou k dispozici pro svoz

double maxDelkaTrasy – hodnota udávající maximální vzdálenost, kterou může svo-

zové vozidlo ujet při zadané délce pracovní doby

Metody

void  SestavMaticiPrimychVzdalenosti(List<Vrchol>  seznamVrcholu)  -   matice 

přímých vzdáleností  reprezentuje vzdálenosti  mezi  vrcholy, indexy jsou jedinečná 

identifikační čísla vrcholů,

 hodnota  -1  označuje, že mezi vrcholy nevede žádná hrana, která by je spo-

jovala

 hodnota 0 označuje, že oba vrcholy jsou totožné

 jakákoli kladná hodnota ukazuje přímou vzdálenost mezi vrcholy

Metoda také inicializuje matici pro zpětnou rekonstrukci a naplní ji nulami.
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void  SestavMaticiDistancnichVzdalenosti(List<Vrchol>  seznamVrcholu)  –  matice 

distančních vzdáleností reprezentuje vzdálenosti mezi všemi vrcholy v grafu, k zís-

kání hodnot je použit Floydův algoritmus, kromě hodnot distanční matice ukládá me-

toda hodnoty i do matice pro zpětnou rekonstrukci

void SestavSeznamUspor(List<Vrchol> seznamKSC,List<Uspory> seznamUspor)  – 

metoda počítá matici úspor. Vzniklé hodnoty úspor však neukládá jako matici, ale 

pro účely algoritmu otestuje, zda jsou vetší než nula a pokud ano, uloží je do sezna-

mu úspor. Po spočítání všech úspor je seřadí podle velikosti sestupně (za použití výše 

zmiňovaného UsporyCompareru). Tyto úspory se již nepočítají pro všechny vrcholy, 

ale jen pro vrcholy typu Kontejner.

void VytvorTrasy(List<Vrchol> seznamKSC,,List<Uspory> seznamUspor,  List<Tra-

sa> seznamTras) – na počátku se vytvoří trasy vedoucí od depa k jednomu kontejne-

ru a zpět. Následně se prochází úspory ze seznamu úspor a testuje se:

 jestli se po naložení dalšího nákladu nepřekročí kapacita obslužného vozidla

 jestli úspora nevznikla mezi dvěma vrcholy, které už leží v jedné trase

 jestli jsou vrcholy patřící k úspoře oba okrajové

 jestli by se po přidání další části cesty trasa neprodloužila natolik, že by se 

nedala stihnout v průběhu jedné pracovní doby

Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, trasy se v místě úspory propojí. Trasa 1 

se tímto prodlouží a trasa 2 se smaže ze seznamu. 

Void  TrasyVozidlum (List<Trasa>  seznamTras,  List<TrasaAutomobilu> 

trasyVozidel) – metoda přiřazující vozidlům jejich trasy.

 9.4 Třídy pro práci s formuláři

 9.4.1 Třída Formular: Form
Datové složky a vlastnosti

bool _Vykresluj – pokud je nastavena na true, tak jsou v picture boxu vykresleny vr-

choly a hrany i s jejich popisky
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bool _Vykresluj trasy – pokud je nastavena na true, tak jsou v picture boxu vykresle-

ny označené trasy

List<HranyKVykresleni> hranyKVykresleni – seznam hran, které se v rámci trasy vy-

kreslí

Metody

void pbHlavni_paint(object sender, PaintEventArgs e) –  pokud je hodnota _Vykres-

luj nastavena na true, na hlavním picture boxu jsou vykreslovány všechny hrany ze 

seznamHran a všechny vrcholy ze seznamVsechVrcholu. Pokud je hodnota _Vykres-

luj trasy nastavena na true,  jsou v hlavním picture boxu vykresleny všechny trasy, 

které jsou označené. Každá je vykreslena jinou barvou.

Void pbHlavni_MouseDown (object sender, MouseEventArgs e) – pro případ stisknutí 

levého tlačítka myši na picture boxu je připraveno několik možných akcí

 AkcePriKliku.PridavaniKontejneru – po stisknutí klávesy se do grafu přidá 

vrchol typu kontejner se souřadnicemi místa kliku

 AkcePriKliku.PridavaniKrizovatek – po stisknutí klávesy se do grafu přidá 

vrchol typu Krizovatka se souřadnicemi místa kliku

 AkcePriKliku.PridavaniSilnic – po označení dvou již existujících vrcholů se 

mezi nimi vytvoří hrana, která se přidá do grafu, pro odznačení vrcholu je tře-

ba na něj kliknout podruhé, na výběr vrcholu je nastavena tolerance 5px.

 AkcePriKliku.OdebiraniKontejneru – pro označení  kontejneru je nastavena 

tolerance 5px, zároveň s kontejnerem se odeberou i incidující hrany

 AkcePriKliku.OdebiraniKrizovatek – pro označení křižovatky je také nastave-

na tolerance 5px, zároveň s křižovatkou se odeberou i incidující hrany

 AkcePriKliku.OdebiraniSilnic – pro odebrání silnice je potřeba označit  vr-

chol, ve kterém hrana začíná a vrchol ve kterém hrana končí

 AkcePriKliku.PridejUzavirku – zvolenou hranu je třeba označit vrcholy, ve 

kterých hrana začíná či končí

 AkcePriKliku.OznaceniDepa,  AkcePriKliku.OznaceniMistaVyvozu  –  nasta-
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vení depa je potřeba změnit pro graf, ale i v seznamu všech vrcholů a v se-

znamu kontejnerů a dep

void NactiVrchol (int x, int, y, TypVrcholu typVrcholu) – přidá do grafu vrchol

void btAlgoritmus_Click(object sender, EventArgs e) – tato metoda volá většinu me-

tod z třídy algoritmus, na počátku jsou seznamy vrcholů a hran, na konci jsou spočí-

tány všechny trasy a jsou vypsány v příslušných TextBoxech

void DotvorTrasy() - vkládá data do seznamu všech projitých vrcholů a všech pro-

jitých hran v rámci tras, ukládá je ve správné pořadí

private void VykresliTrasu (int id) – vykreslí trasu s uvedeným id náhodně zvolenou 

barvou, případně posunuou, pokud už je jiná trasa vykreslená

private void VypisTrasu (int id)  – vypíše ke každé trase seznam hran, kterými trasa 

prochází

private void ZobrazVysledekAlgoritmu() - vypíše informace  pro každé vozidlo, to 

znamená časovou délku trasy a seznam tras, které absolvuje, dále trasy vykreslí

private string PocitejCas (double delka, int pocetVysypu, int pocetKontejneru) - 

na základě vložených údajů (délka trasy,, počet výsypů a počet kontejnerů) spočítá 

jak dlouho bude vozidlu trvat než ujede celou trasu

private  void  inicializačníHotnotyProAlgoritmusToolStripMenuItem_Click(object  

sender, EventArgs e) – otevře dialog, ve které se nastavují inicializační hodnoty pro 

algoritmus (počet vozidel, kapacita kontejneru, kapacita vozidla, pracovní doba)

 9.4.2 Třída HranyKVykreslení
Datové složky a vlastnosti

int idHrany - jedinečné číslo hrany

Color barvaHrany – barva, kterou se hrana vykreslí
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 10 Práce s programem
Po spuštění programu se automaticky načte soubor ve kterém jsou uloženy informace 

o vrcholech a hranách grafu pro sídliště Polabiny.  Ve volbě nastavení je možné si na-

stavit i jiný inicializační soubor grafu. 

Načtená data nejsou považována za fixní, po zvolení činnosti ze správy přidávání a 

odebírání prvků do grafu je možné graf měnit.

Vrcholy se přidávají jednoduchým poklepáním na mapu v místě, kde bychom vrchol 

chtěli. Vrcholy se rozumí křižovatky a kontejnery. Hrany se přidávají označením po-

čátečního a koncového vrcholu opět poklepáním. Program  hrany vykreslí a dopočítá 

délku. Délka záleží na měřítku mapy, které lze nastavit. Uzavírkou je myšlena situa-

ce, kdy je silnice dočasně uzavřena (například kvůli opravám) a nelze po ní jezdit. 

Zároveň se však počítá s tím, že po nějaké době bude opět otevřena. Označuje se 

stejným způsobe jako kterákoli jiná hrana, poklepáním na počátečním a koncovém 

vrcholu.

Odebírání  objektů  z  grafu  pracuje  na  podobném  principu.  Nejdříve  je  třeba  si 

v hlavním menu zvolit, kterou část grafu chceme odebrat, Pro odebrání vrcholu na 

něj stačí jednou poklepat, program si zkontroluje, které hrany se ho dotýkají a auto-

maticky je odebere také. Pro odebrání hrany je třeba označit její počáteční a koncový 
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bod.

Hlavní činností programu je počítat trasy pro jednotlivá auta. Před spuštěním algorit-

mu je potřeba zadat potřebné údaje. Potřebnými údaji se rozumí:

 počet automobilů, které jsou k dispozici pro svoz odpadu

 objem kontejnerů, které jsou v dané oblasti rozmístěné

 nosnost vozidel na svoz odpadu

 délka pracovní doby

U většiny údajů jsou již přednastaveny hodnoty.  Tato volba se vyskytuje v menu Na-

stavení → Nastavení inicializačních hodnot

Pro účely tohoto programu se počítá s kontejnery o objemu 1100 litrů, jsou stejně 

velké jako kontejnery na tříděný odpad. V Pardubicích probíhá svoz vozy Mercedes 

Benz Atego 1828, které jsou schopny pobrat až sedm tun drceného odpadu. Lisovače, 

které  jsou  umístěny  na  nástavbách  těchto  vozidel,  dokážou  odpad  vybraný  z 

kontejneru rovnou rozdrtit na necelou třetinu své původní velikosti. Z těchto hodnot 

se zjišťuje předpokládaný počet kontejnerů, které může jedno vozidlo pobrat před 

odvezením do kompostárny. Délka pracovní doby je nastavena na sedm hodin a třicet 

minut.

Po nastavení těchto hodnot je možné spustit algoritmus. Fungování algoritmu je po-

psáno v předchozí kapitole u jednotlivých metod.

Výsledkem algoritmu je seznam tras pro jednotlivé automobily. V přehledné tabulce 

62

Ilustrace 15: Zadání inicializačních hodnot



jsou vypsány délky jednotlivých tras, jejich časová náročnost i seznam hran přes kte-

ré procházejí. 

Na mapě je možné si nechat trasy zobrazit. Stačí si trasy vybrat a klepnout na tlačítko 

Zobrazit. Každá trasa se vykreslí v jiné barvě. Jsou od sebe posunuté o dva pixely, 

aby bylo možné podívat se na několik tras najednou. Na pozadí je nastavena mapa 

zvoleného úseku

Zobrazená čísla ukazují identifikační čísla vrcholů a hran, Podle čísel hran lze dohle-

dat, kterými ulicemi trasa projíždí.
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Ilustrace 16: Vykreslení více tras



 11 Závěr
Cílem diplomové práce byl návrh aplikace pro navrhování tras svozu komunálního 

odpadu se zaměřením na jeho biodegradabilní složky. Vlastnímu programu proto mu-

sela předcházet analýza, která by dávala najevo, čím se svoz biodegradabilního odpa-

du liší od svozu čistě komunálního odpadu.

Přínosem práce je tedy nejen program, ale i shromáždění informací týkajících se 

 třídění biodegradabilního odpadu, jeho zpracovávání a následného využití,

 veškeré legislativy v ČR a EU dotýkající se této problematiky ,

 analýzy složení odpadu s důrazem na jeho biodegradabilní složky, množství 

vyprodukovaného odpadu i odhady do budoucna

 zpracování projektu Svoz BRO v Pardubicích ve spolupráci se SMP - Odpady 

a.s.

Následující významnou částí  práce bylo nastudování problematiky svozně-rozvoz-

ných úloh. Jsou tu zmíněny základní pojmy a metody teorie grafů, které řeší nejen 

tuto oblast, ale i oblasti úzce související, to znamená metody pro hledání nejkratší 

cesty,  Hamiltonovy a Eulerovy tahy,  problémy obchodního cestujícího a čínského 

pošťáka. Na základě znalosti těchto algoritmů mohla být teprve vytvořena zadaná 

aplikace. 

Aplikace umožňuje navrhovat trasy svozu biodegradabilního odpadu s možností ope-

rativního řízení formou změn trasování. Je realizována na sídlišti Polabiny, kde zatím 

sběr bioodpadů neprobíhá, ale vzhledem k tomu, že oblast sběru se každým rokem 

rozšiřuje, během pár let se sběrné nádoby na toto sídliště skutečně dostanou.

Aplikaci mohou využít společnosti zajišťující svoz odpadu ve větších městech, kde 

může být  tento  program skutečným ulehčením při  vymýšlení  tras  pro řidiče,  ob-

zvláště pokud mají být tvořeny prioritně s co nejnižšími náklady.
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