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1. ÚVOD 
Předmětem této zprávy je vyhodnocení dat, které byly získány během realizace vzorkování směsného 
komunálního odpadu v obci Veselá na parkovišti u fotbalového hřiště, kam byl odpad speciálně pro 
účely vzorkování svezen. Důvodem konání vzorkování byl zájem obce zjistit aktuální stav třídění 
komunálních odpadů tj. složení směsného komunálního odpadu a potenciál k jeho dotřidění. Dle 
výstupů z fyzické analýzy bude možné navrhnout další postup řešení odpadového hospodářství obce či 
porovnat množství a druhy odpadů před zavedením nového systému separace komunálních odpadů a 
po zavedení.  
 
Důvody řešení problematiky oblasti nakládání s odpadem jsou o to víc aktuální tím, že od 1. 1. 2015 
jsou obce povinny nově zajistit podmínky pro oddělený sběr jak kovů, tak i biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů (dále jen BRKO). Toto nařízení je dáno novelou Zákona č. 229/2014 Sb. Podle § 
17 odst. 3 Zákona o odpadech je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního 
odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je 
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně 
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a BRKO. Konkrétně u BRKO je podle vyhlášky obec 
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného 
původu.  
 
Důležitým aspektem pro snižování množství SKO je i fakt, že vzhledem k balíčku oběhového 
hospodářství, který vydala Evropská komise v prosinci roku 2015, je nutné začít realizovat takové kroky, 
které povedou k postupnému odklonu SKO ze skládek. Konkrétně v České republice bude od roku 2024 
platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných složek SKO. Vzhledem k nákladnosti a často 
nemožnosti efektivního dotřiďování SKO je vhodné se zaměřit na separaci jednotlivých využitelných 
složek již v místě vzniku odpadu. 
 
Následné kroky spolupráce mezi obcí a Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. (dále jen INCIEN) budou 
pokračovat na základě dalších objednávek, které povedou k hodnocení zefektivnění sběru odpadu. 
Naše řešení jsou vždy vytvořena ekologicky, ekonomicky a sociálně pozitivně hodnoceným způsobem, 
který bude přijatelný pro všechny zainteresované strany. Navržená řešení jsou v souladu s principy 
cirkulární ekonomiky a hierarchií nakládání s odpady. 
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2. POPIS LOKALITY  
Obec Veselá leží ve Zlínském kraji, 13 km východně od Zlína. Obec je tvořena jedním katastrálním 
území, jehož rozloha je 4,44 km2. V obci žije 832 obyvatel.  
 
Obec Veselá má svoz směsného komunálního odpadu smluvně zajištěn prostřednictvím Technických 
služeb Zlínsko. Sběr směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) probíhá prostřednictvím 
typizovaných sběrných nádob nebo pytlů a jeho svoz probíhá jedenkrát za dva týdny. Způsoby sběru a 
svozu tříděného odpadu jsou rozdílné – PLASTY včetně PET lahví občané obce ukládají do vlastních 
nádob nebo pytlů a jednou měsíčně probíhá jejich svoz. Sběr PAPÍRU probíhá prostřednictvím školního 
sběru v předem ohlášených termínech. SKLO se třídí do kontejneru umístěného u prodejny potravin. 
Na stejném místě je umístěn i kontejner na použitý TEXTIL. BIOODPAD občané obce buď kompostují 
na vlastních pozemcích, nebo jej mohou ukládat do velkoobjemového kontejneru vedle základní školy 
a na Záhumení (kontejnery jsou na těchto místech přistaveny v předem určených termínech). Větve a 
čisté dřevo je možné pálit v termínech oznámených obecním úřadem. Svoz kovového odpadu pořádá 
místní jednotka SDH v předem ohlášených termínech. Svoz nebezpečného odpadu probíhá 2 x za rok.  

Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) obce Veselá č. 4/2018 stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  
odpadem na území obce Veselá. Dále má obec Změnovou vyhlášku č. 1/2013, která  doplňuje OZV 
č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Dle OZV činí sazba poplatku 480,- Kč na poplatníka. Sazba vychází 
ze skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz komunálního odpadu. 

 

Obrázek 1 Fotografie vzorku směsného komunálního odpadu v prostoru parkoviště u fotbalového hřiště ve 
Veselé. Zdroj: INCIEN. 
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3. SYSTÉM SBĚRU, VZORKOVÁNÍ SKO 
Dne 13. 6. 2019 proběhla v prostoru parkoviště u fotbalového hřiště ve Veselé analýza směsného 
komunálního odpadu za účelem zjištění parciálního zastoupení jednotlivých složek odpadu v celkovém 
směsném komunálním odpadu. Analýza odpadu byla realizována na reprezentativním vzorku cca 
500 kg směsného komunálního odpadu. Samotná analýza začala po 9 hodině ranní. Analýzu realizovalo 
pět osob pod vedením proškoleného zástupce INCIEN.  
 
Rozbor směsného komunálního odpadu je prováděn za účelem zjištění podrobného složení a 
hmotnostních poměrů konkrétních složek. Výsledky analýzy umožní predikci možných směrů 
nakládání s odpady, případně odhalí další potenciál pro separaci odpadu. Hlavním cílem je prověřit 
obsah sběrných nádob na směsný komunální odpad. V druhé řadě má analýza odpadu vypovědět 
skutečnosti ohledně chování obyvatel, týkající se celkové produkce jednotlivých druhů odpadů ve 
směsném komunálním odpadu. Tyto výsledky umožní zastupitelům obce zvolit vhodný postup a 
opatření ve smyslu eliminace nebezpečných a kritických typů odpadů. 

3.1. Metodika vzorkování  

Metodika vzorkování vychází z metodického pokynu o vzorkování směsného komunálního odpadu 
MŽP z roku 2008, který byl upraven ve smyslu účelu analýzy uvedeném v bodě č. 1. K vzorkování SKO 
byl připraven plán vzorkování, který je uveden v příloze č. 1. Během fyzického vzorkování byly 
z praktických důvodů specifikovány následující úpravy: výsledná váha vzorku určeného k fyzické 
analýze byla stanovena na cca 500 kg. Dále byl odpad tříděn celkem 5 pracovníky.  
 
Zkráceným postupem vycházejícím z plánu vzorkování bylo manuální třídění reprezentativního vzorku 
SKO, ze kterého byla vytříděna následující katalogová čísla či skupiny odpadů: papír (obsahující lepenku 
+ karton, tiskoviny), nápojový karton, PET lahve, ostatní plasty, HDP tvrdé plasty (drogerie), folie, 
elektroodpad, zahradní zeleň, kuchyňský odpad (gastroodpad), textil + obuv, stavební odpad, sklo, 
pneumatiky, infekční/neinfekční odpad (intimní hygiena, pleny, náplasti, obvazy), kovy, směsný 
komunální odpad (dále nevyužitelný). 

3.2. Popis vzorkovaného odpadu  

Z hlediska zařazení podle Katalogu odpadů se jednalo o Směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 
03 01). Charakter tříděného odpadu odpovídal směsi znečištěných obalů, kuchyňských odpadů a 
běžných pevných odpadů.  

3.3. Způsob vzorkování 

V den vzorkování SKO byly do prostoru parkoviště u fotbalového hřiště svezeny nádoby na SKO z obce. 
Celkově byl vysypán ze svozového auta jeden vzorek o celkové hmotnosti cca 500 kg (jedná se o 
kvalifikovaný odhad). INCIEN z této celkové váhy výsypu směsného komunálního odpadu vzorkoval 
394,17 kg. Vzorek byl tříděn, analyzován a vážen skupinou pěti vzorkařů. Metodické vedení a 
sjednocení postupu bylo zajištěno proškoleným technickým pracovníkem společnosti INCIEN. Odpad 
byl tříděn na vybrané druhy odpadů dle upraveného plánu vzorkování, které byly před zvážením 
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ukládány do plastových pytlů o objemu 50 l. Následně byla pomocí váhy stanovena hmotnostní bilance 
jednotlivých druhů odpadů. Po zvážení byly vytříděné odpady vysypány do přistaveného 
velkoobjemového kontejneru. Laboratorní vzorky nebylo pro účely tohoto projektu nutné odebrat. 

Vzorkování odpadu bylo doplněno o edukativní přednášku, kterou prováděla pracovnice INCIEN pro 
žáky základní školy. Přednáška byla zaměřena na třídění odpadů a nakládání s konkrétními komoditami 
vytříděného odpadu a ochranu životního prostředí. Součástí přednášky byla i ukázka fyzické analýzy 
odpadu. Žáci základní školy měli tak možnost vidět, co se skrývá v černých nádobách na směsný 
komunální odpad a ujistit se, že třídění odpadů má smysl.   

  

Obrázek 2 Probíhající osvěta žáků ZŠ 
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4. VÝSLEDKY ANALÝZY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
V OBCI VESELÁ 

Vzorkování směsného komunálního odpadu ve Veselé 13. 6. 2019 
Tříděný vzorek: 394,17 kg 

   

Druh odpadu 
množství 

podíl 
[%] váha 

[kg] 

ZAHRADNÍ ZELEŇ 86,83 22,0% 
GASTRO ODPAD 58,65 14,9% 
CELKEM BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 145,48 36,9% 
PLAST MĚKKÝ 6,65 1,7% 
PLASTOVÉ FOLIE 9,80 2,5% 
PET LAHVE 2,10 0,5% 
HDP TVRDÉ PLASTY 3,80 1,0% 
CELEKM PLAST 22,35 5,7% 
TISKOVINY, PAPÍR. OBALY 16,95 4,3% 
LEPENKA, KARTON 3,05 0,8% 
CELKEM PAPÍR 20,00 5,1% 
SKLO 13,90 3,5% 
ELEKTROODPAD 3,40 0,9% 
TEXTIL 15,90 4,0% 
KOV 12,45 3,2% 
NÁPOJOVÉ KARTONY 2,90 0,7% 
STAVEBNÍ ODPAD 38,54 9,8% 
CELKEM VYUŽITELNÝ ODPAD 274,92 69,7% 
INFEKČNÍ/NEINFEKČNÍ ODPAD 44,00 11,2% 
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 75,25 19,1% 

CELKEM SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 119,25 30,3% 

CELKEM 394,17 100,0% 
 

Poznámka: Infekční/neifekční odpad obsahuje z převážné části jednorázové papírové utěrky organicky znečištěné a dále 
jednorázové vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, jednorázové dětské pleny apod.  

Tabulka 1 Souhrnné výsledky analýzy směsného komunálního odpadu (veškeré údaje jsou uvedeny v kg). 

Celková váha vzorku byla 394,17 kg. Zastoupení odpadu, který již není možno dále materiálové využít 
a nelze ho v současné době nikterak recyklovat bylo 119,25 kg tedy 30,3 %, konkrétně se jedná o 
infekční/neinfekční odpad a směsný komunální odpad, který nebylo možné dále vytřídit.  
 
Složky, které se dají dále využít, byly v celkovém vzorku zastoupeny 274,92 kg, v přepočtu na procenta 
se jednalo o 69,7 %. Z tohoto výsledku je jasné, že obec má mezery v třídění odpadu a je více než na 
místě zavést efektivnější sběr tříděných složek. Potenciál pro dotřídění je zde vysoký.   
 
Největší zastoupení ve vzorku měl organický odpad 36,9 %. Jedná se o součet složek zahradní zeleň 
22 % a kuchyňský odpad 14,9 %. Evidence těchto položek probíhá zvlášť, aby bylo evidentní, zda se 
jedná o odpady vhodné ke kompostování, evidované jako zahradní zeleň, nebo odpady, které jsou 
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organického původu, ale nejsou vhodné ke kompostování. Ve složce zahradní zeleň jsou evidované 
kompostovatelné kuchyňské odpady jako zbytky ovoce, zeleniny a další zeleň například z ořezů stromů, 
listí, tráva, hlína apod.. Kuchyňské odpady jsou zbytky jídel, které již prošly varem, nejčastěji se jednalo 
o pečivo a masné či mléčné výrobky, které nejsou vhodné ke standartnímu kompostování. Tyto 
gastroodpady se však dají zpracovat například v elektrických kompostérech, které splňují nařízení EP a 
Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Pro jejich zpracování je 
vyžadovaná maximální velikost částic 12 mm s minimální teplotou při rozkladu 70 °C v celém obsahu 
vsázky a minimální dobu ošetření 60 minut. Toto nařízení splňuje technologie tzv. elektrických 
kompostérů, které zpracují syrové a vařené zbytky všech druhů jídel v množství 0,1 kg – 1000 kg 
denně na ekologický a výživný substrát (organické hnojivo) a to již do 24 hodin. 
 
Pokud by se obci podařilo BRO řádně vytřídit a vyjmout z černých nádob určených na směsný 
komunální odpad, snížila by se produkce směsného komunálního odpadu více než o třetinu.  
 
Další složkou, která byla ve vzorku hojně zastoupena, byl stavební odpad 9,8 % (38,54 kg). Tento jev je 
v zástavbě rodinných domů velmi častý. Pravidelně se setkáváme s drobnými úpravami domů a 
pozemků, z kterých vzniká drobný stavební odpad, který obyvatelé dají do směsného komunálního 
odpadu. 

Další složkou se zastoupením 5,7 % byl plast (PET lahve, HDP tvrdé plasty, folie a ostatní plasty). 
Největší potenciál pro dotřídění je u plastových folií a měkkých plastů. U těchto druhů plastů je 
většinou důvodem jejich netřídění nedostatečná informovanost obyvatel, co vše mohou třídit a také 
nedostatečná síť sběrných nádob. V případě Veselé se jedná spíše o nedostatečnou informovanost 
obyvatel, neboť plasty včetně PET lahví se třídí do nádob či pytlů, které mají obyvatelé obce ve svém 
vlastnictví. PET lahve se ve vzorku objevily jen v malém množství – 2,1 kg (0,5 %).  

Papír byl zastoupen ve vzorku 5,1 %. Ve vyšší míře se zde objevovaly papírové obaly a letáky a kartony. 

Dále vzorek obsahoval 15,9 kg textilu (4 %), což je příznivé, neboť průměr v ostatních obcích je okolo 
6 %. Jednalo se převážně o použité oblečení. Při správném nakládání s textilem (jeho sběrem a dalším 
využitím) dochází také k předcházení vzniku odpadu, což je nejžádanější způsob nakládání s odpady. 
Někdy se také setkáváme s problémem, že se obyvatelé domnívají, že do kontejnerů na textil patří 
pouze oblečení vhodné k dalšímu nošení. Do kontejnerů na textil je však ve většině případů možné 
vhazovat i nefunkční oblečení či obuv, deky, hračky apod. Jediná podmínka je, že nesmí být znečištěny. 

Dále se v analyzovaném vzorku objevilo sklo – 3,5 %. Sklo je většinou v obcích tříděno dobře, protože 
má v třídění historii a je velmi jednoduché rozpoznat, že se jedná o skleněný výrobek. Obec může zvýšit 
efektivitu třídění skla posílením sběrných nádob v obci.  

Kovy byly ve vzorku zastoupeny 3,2 %. Převážně se jednalo o nápojové plechovky. 

Ve vzorku se objevil také elektroodpad – 0,9 %. Jednalo se o polámanou strunovou sekačku, auto na 
ovládání (viz. fotodokumentace).  

Nápojové kartony se ve vzorku vyskytovaly v malém množství, jejich procentuální zastoupení činilo 
0,7 %. 
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4.1. Grafické znázornění výsledků vzorkování odpadu z obce Veselá  

 

Obrázek 3 Grafické znázornění výsledků vzorkování odpadu z obce Veselá.  
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4.2. Fotodokumentace 

V průběhu fyzické analýzy byla pořízena fotodokumentace, která je doplňkem k výše uvedeným 
výsledkům.  
 

 

Fotografie biologicky rozložitelného odpadu 
vhodného ke kompostování evidovaného jako 
Zahradní zeleň. 

 

Fotografie kuchyňského odpadu, tedy odpadu 
nevhodného ke kompostování ve větší míře či 
vůbec. Jednalo se primárně o zbytky pečiva, 
masné a mléčné výrobky. 

 

Fotografie stavebního odpadu, kterého bylo ve 
vzorku obsaženo 9,8 %. Převážně se jednalo o 
asfaltovou lepenku.  
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Fotografie plastů, které byly tříděny na 4 složky (PET lahve, folie, tvrdé HDP plasty a měkké plasty). 

 

 
 
 

 
Sklo bylo ve vzorku zastoupeno 3,5 %. V případě, 
že odpad byl vyplněn tekutinou byl vyřazen ze 
vzorkování, aby nedošlo ke zkreslení váhy. 
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Zastoupení papíru ve vzorku bylo převážně 
papírovými obaly a tiskovinami. Karton byl ve 
vzorku obsažen 0,8 %. 

 

Fotografie textilu, kterého bylo ve vzorku 
obsaženo 4 %. 

 

Fotografie elektroodpadu, kterého bylo ve 
vzorku obsaženo 0,9 %. 
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Kov byl zastoupen ve vzorku 3,2 %, převážně se 
jednalo o nápojové plechovky. 

Nápojový karton byl ze vzorku zastoupen 0,7 %. 

 

Na této fotografii je zobrazen odpad evidovaný 
jako infekční/neinfekční odpad. Jedná se 
převážně o jednorázové dětské plenky, 
jednorázové papírové ubrousky a vlhčené 
ubrousky v menší míře se objevují dámské 
hygienické potřeby, obvazy apod. Tento odpad 
je dále nevyužitelný a nelze ho v tuto chvíli 
recyklovat. 

Obrázek 4 Fotodokumentace a komentář k jednotlivým druhům odpadu. 
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5. NÁVRH DALŠÍCH KROKŮ  
Z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu vyplynulo, že obec má ve sběrných nádobách na 
směsný komunální odpad téměř 70 % odpadu, který by tam vůbec končit nemusel. Odpad, který již 
není dále využitelný, tvoří 30,3 %. 
 
Největším podílem byl v analyzovaném vzorku zastoupen kompostovatelný, nebo-li biologicky 
rozložitelný odpad (zahradní zeleň), dále pak kuchyňský odpad, stavební odpad, plast, papír, textil a 
sklo. Obec má snahu zlepšovat stávající stav nakládání s odpady. Tato analýza byla realizována účelně 
z důvodu zjištění aktuálního stavu třídění v obci. Z analýzy jasně vyplynulo, že nedochází k dotřiďování 
odpadů v jednotlivých domácnostech a je zde potenciál ke zlepšení.  
 
Obec se rozhodla pro komplexní zlepšení odpadového hospodářství a to formou evidence odpadů, 
konkrétně pomocí QR kódů na pytlích. Dále vidíme velkou příležitost ke změně, v možnosti dalšího 
využití kompostovatelných odpadů. Se všemi změnami v systému, které bude obec postupně 
nastavovat, nezbytně souvisí osvěta. Pravidelná komunikace s občany zajistí, aby byli dostatečně 
informováni o významu změn, jaké mají enviromentální a ekonomické dopady, a aby byl pochopen 
nastavený systém sběru tříděných odpadů. 

Další předběžná doporučení (která je však vždy třeba podpořit hloubkovými rozhovory se zastupiteli 
obce či terénními šetřeními v dané oblasti) jsou následující:  
 

5.1. Zlepšení systému třídění a sběru bioodpadů 

Bioodpad je jediným odpadem, který lze v domácích podmínkách kvalitně recyklovat – kompostovat. 
Z pohledu zákona takto kompostovaný odpad vůbec nevznikne, neboť ho občan využije pro svojí vlastní 
potřebu jako materiál ke kompostování. Občan se ho nemá v úmyslu zbavit, ani není povinen se ho 
zbavit, proto odpad nevzniká. Pro zahrádkáře to není nic nového. Obci doporučujeme využít dotačních 
výzev a požádat nebo nakoupit domácí kompostéry. Touto problematikou se detailně zabývá 
společnost JRK Česká republika s.r.o., s touto společností dlouhodobě spolupracujeme na snižování 
množství odpadů v České republice.  

5.2. Osvětové aktivity a zvýšení míry motivace a zapojení obyvatel  

Se správnou separací odpadu také souvisí vhodné doplnění o osvětovou akci, která by obyvatelům a 
podnikatelským subjektům vysvětlila důležitost separování odpadů. V současnosti je v systému třídění 
zapojena malá část obyvatel. Důležitým krokem pro zlepšení je jednoznačně informovanost obyvatel o 
jejich povinnostech (dle OZV, platné legislativy aj.) a osvěta týkající se nakládání s odpadem a významu 
jeho třídění. Dále také doporučujeme občany do systému zapojit díky různým aktivitám, organizováním 
společných ekologických dní pro děti, společné úklidy prostředí v okolí obce (zapojení se do akce 
Ukliďme Česko), organizace soutěží s motivací pro zvyšování třídění. Zde může inspiraci a fungující 
příklady z praxe poskytnout INCIEN.  
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Konkrétně doporučujeme:  
 Motivovat občany pomocí společných cílů (např. oprava hřiště pro děti za zvýšenou zpětnou 

platbu od EKO-KOM).  
 Informovat obyvatele o nutnosti dodržovat Zákon o odpadech a o sankcích, které z něj 

vyplývají. 
 Motivovat občany díky individuální motivaci (chytré systémy nakládání s odpadem a přesná 

správa dat o produkci odpadů díky adresnému svozu komunálního i tříděného odpadu - např. 
systém ECONIT).  

 Vytvoření letáku či brožury o správném třídění odpadů a jeho roznos do všech domácností. 
Podpořené i přednáškou zaměřenou na nakládání s opady v obci pro obyvatele. 

 Osvěta obyvatel od domu k domu. Zde však doporučujeme využít služeb externích 
agentur/nevládních neziskových organizací s dostatečnými zkušenostmi s efektivními způsoby 
komunikace na obci nebo zapojení žáků základní školy.  

 Maximální možné využití dostupných komunikačních kanálů, které má obec k dispozici.  
 Zapojení školy/školky do osvětových aktivit nakládání s odpadem, pořádání soutěží pro děti, 

dnů s ekologickou výchovou, zapojení se do aktivit jako je Ukliďme Česko a jiné.  
 Zapojení zájmových spolků a sdružení (např. využití členů Sboru dobrovolných hasičů pro 

mobilní sběr železa či vysloužilých elektrozařízení či jiného velkoobjemového odpadu od 
občanů, kteří mají zhoršenou možnost zapojit se do donáškového/svozového systému).  

 
Tato doporučení platí pro veškerá předběžně navržená řešení. Následná konzultace a realizace s 
organizací INCIEN je možná taktéž. INCIEN se zabývá osvětou a edukací v oblasti předcházení vzniku 
odpadu. V roce 2015 byly akce zaměřeny na problematiku bioodpadů a potravinový odpad, ale 
poskytujeme osvětu i v ostatních oblastech separace odpadu, nakládání s ním či předcházení jeho 
vzniku. Téma je na domluvě s objednatelem. Jsme schopni zajistit externí lektory i experty z praxe a 
vytvořit program dle požadavků objednatele. Vždy klademe důraz na osvětovou akci založenou na 
prvotní analýze odpadu a znalosti dané oblasti, abychom mohli občanům přinést reálné informace o 
cestě odpadu a významu separace přímo v oblasti, kde osvěta probíhá. Systémy třídění se totiž velmi 
liší v závislosti na regionálních specificích a navázané spolupráci mezi obcí a svozovou firmou a tyto 
konkrétní informace je třeba občanům důkladně komunikovat. 

5.3. Kontrola plnosti svážených nádob 

Zaměřit se na plnost svážených sběrných nádob. Při dalším svozu zajistit možnost zvážení svozového 
auta (zvážit vozidlo před vjezdem do města a při výjezdu) a zaznamenat množství svezeného odpadu. 
Při svozu nádob na odpad doporučujeme jet se svozovým vozem, zapisovat plnost svozových nádob a 
jejich celkové množství. Tento krok souvisí se zvýšením efektivity svozu a se současným snížením 
nákladu na pracovní sílu a provozní náklady svozu. I malá optimalizace systému může přinést velké 
úspory.  
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6. ZÁVĚR 
Realizace nápravných opatření částečně navržených v této zprávě je jedinečnou příležitostí zavádění 
efektivního systému svozu nebo v ještě lepším případě předcházení vzniku odpadu v obci. Výdaje na 
odpadové hospodářství tvoří nezanedbatelnou část každého obecního rozpočtu. Legislativa v této 
oblasti se navíc stále zpřísňuje a podobný trend můžeme očekávat i v dalších letech. K nejnákladnějším 
položkám obce patří zajistit svoz odpadu a platit za jeho ukládání na skládky či spalování odpadu. 
Cestou k úsporám tedy může být předcházení vzniku odpadu, efektivní systém separace či jiné, 
zajímavé a inovativní rozvojové aktivity v oblasti odpadového hospodářství.  
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7. PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 Plán odběru vzorků odpadu 

1.      Plán vzorkování vytvořil Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. pro obec Veselá.  

2.      Cíl akce (důvod odběru vzorku) – Rozbor směsného komunálního odpadu vznikajícího na území 
obce Veselá za účelem zjištění podrobného složení a hmotnostních poměrů s důrazem na obsah 
bonitních a nebezpečných složek. Z odpadu budou vytříděny následující katalogová čísla a skupiny: 
Lepenka + karton, tiskoviny, nápojový karton, jiné kombinované obaly, folie čirá, folie barevná, PET, 
HDP tvrdé plasty (drogerie), elektroodpad, kuchyňský odpad, zahradní zeleň, textil, obuv, stavební 
odpad, sklo, Infekční/neinfekční odpad kat. č. 180103 (dámské hygienické potřeby, pleny, náplasti, 
obvazy), kovy, nebezpečný odpad, ostatní nespalitelný/minerální odpad (zemina, popel…)   

3.      Informace o zájmovém objektu – Původcem odpadu je obec Veselá.  

4.      Informace o vzorkovaném odpadu – Směsný komunální odpad kat. č. 20301 vzniklý činností 
obyvatel. Směsný komunální odpad odpovídá směsi znečištěných obalů, kuchyňských odpadů a 
běžných pevných odpadů z domácností.  

5.      Určení schématu odběru vzorků (způsobu vzorkování) – Autoritativním určením svozového auta 
zajišťujícího svoz SKO bude ze svozu ze dne 13. 6. 2019 odsypáno předem definované množství SKO. 
Celkově tak bude odebrán jeden dílčí vzorek o celkovém množství 300 - 500 kg. Vzorek bude následně 
tříděn na vybrané druhy odpadů a pomocí statické váhy bude stanovena jejich hmotnostní bilance. 

6.      Identifikace problémů, které mohou mít vliv na program vzorkování - Často dochází k rozkladným 
procesům, díky kterým není možné řádně odpad roztřídit. Tento problém je zapříčiněn dlouhým 
časovým horizontem svozu nádob. 

7.      Hmotnost, případně objem dílčího vzorku – cca 500 kg. 

8.      Typ vzorkovače a typ vzorkovnice, které mají být použity při odběru a uskladnění vzorků – 
Plastové pytle o objemu 50 l.  

9.      Popis techniky odběru dílčího vzorku -  Svozovým autem budou svezeny nádoby přistavené u 
vybraných rodinných domů. Předpokládaná hmotnost vzorku do 500 kg.  

10.  Postup úpravy vzorku – Dílčí vzorek bude následně pomocí pěti pracovníků tříděn na jednotlivé 
druhy odpadů, které budou shromažďovány ve vzorkovnicích. Po naplnění vzorkovnice bude vážením 
na statické váze zjištěna jejich hmotnost. Vytříděné druhy odpadů budou fotograficky 
zdokumentovány.   
11.  Velikost laboratorního (zkušebního a archivního) vzorku – Laboratorní vzorek není pro účely této 
akce odebírán. 

12.  Opatření k zajištění kvality vzorkování -  Metrologicky ověřená měřidla (váhy) 

13.  Určení odpovědnosti za průběh vzorkování a personálního zabezpečení vzorkování – Vzorkování 
se bude účastnit celkem 5 vzorkařů. Vedoucím skupiny je Lenka Richterová.  
14.  Osoby přítomné při odběru (jméno a adresa): 

Jméno, příjmení: 

Lenka Richterová 
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Klára Pleskačová 

Jakub Tobiáš 

Tomáš Petržela 

Klára Klofáčová 

15.  Výběr laboratoře - Laboratorní vzorek není pro účely této akce odebírán. 
 
16.  Ochrana zdraví a zásady bezpečnosti práce – pracovní oděv, pracovní protichemické rukavice, 
pevná obuv, respirátory (pouze v případě větrného počasí). 
 
17.  Materiální zabezpečení odběru vzorků – statická váha, síto s velikostí ok 40 mm, plastové pytle 
100 ks, 5 ks ochranné pracovní pomůcky, lékárnička, fotoaparát, pracovní deník, tabulka pro 
zapisování hmotností jednotlivých druhů odpadů, značení vzorkovnic, tiskopis protokolu o odběru 
vzorku, kalkulačka. 

 
 


