
 

 

Název: Optimalizace a rozšíření odděleného sběru využitelných složek odpadu ve městě Soběslavi 

Datum zpracování: 14. 5. 2016 

Zpracovatelé: Zdeněk Kozlíček, Pavel Plát 

Předkladatel: Občanský podnět dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Návrh usnesení: 

I. ZM bere na vědomí občanský návrh týkající se optimalizace a rozšíření odděleného sběru 
využitelných složek odpadu v Soběslavi a ukládá RM zajistit přípravu projektu zahuštění sítě 
kontejnerů (sběrových hnízd) na tříděný odpad včetně optimalizace harmonogramu svozu a 
přípravu žádosti o dotaci na realizaci zahuštění sítě. 

II.  ZM doporučuje RM ustanovit komisi odpadového hospodářství za účelem rozpracování 
a řešení: 
1) Strategie odděleného sběru využitelných složek odpadu odpovídající požadavkům 

legislativy a potřebám občanů 
2) Strategie propagace odděleného sběru využitelných složek odpadu včetně zapojení občanů 
3) Problematiky odpadového hospodářství na území města Soběslavi, obcí Chlebov 

a Nedvědice v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. 

Důvodová zpráva: 

S ohledem na: 

a)  legislativní rámec odpadového hospodářství ČR pro léta 2015-2024,  
b) strategii ČR směřující k ukončení skládkování směsného komunálního odpadu (SKO) do roku 

2024,  
c) stávající situaci odděleného sběru využitelných složek odpadu ve městě Soběslavi 

 jsou předkladatelé návrhu přesvědčeni, že je třeba zefektivnit oddělený sběr využitelných složek 
odpadu tak, aby bylo minimalizováno množství produkovaného SKO.  

Tento cíl je podle předkladatelů dosažitelný pouze optimalizací stávajícího systému odděleného sběru 
a motivací občanů ke třídění využitelných složek odpadu včetně biologicky rozložitelného podílu 
a zapojením občanů do řešení koncepce odpadového hospodářství města. 

Město Soběslav ve svých materiálech (Soběslavský průvodce odpadovým hospodářstvím) jasně 
deklaruje vůli k lepší separaci využitelných složek a tím k minimalizaci vyprodukovaného množství 
SKO.  

Předkladatelé podávají tento návrh jako občanský podnět, který vyjadřuje zájem občanů na koncepci 
odpadového hospodářství a jejich vůli spolupracovat při řešení této celospolečenské výzvy 
v dlouhodobém horizontu. Součástí návrhu je rešerše stávajícího stavu odpadového hospodářství ve 
městě Soběslavi a srovnání této situace s obdobně velkými městy. Podklady pro rešerši byly získány 
z veřejně dostupných zdrojů. Zpracovaná rešerše má ukázat příležitosti ke zlepšení stávajícího stavu 
a vytyčit možné směry a způsoby řešení problematiky odpadového hospodářství na municipální úrovni, 
které se v jiných městech osvědčily a mohou být podnětné při zpracování strategie odpadového 
hospodářství města Soběslavi.  

Textová část návrhu byla předána dne 13. 4. 2016 členům Zastupitelstvu města k seznámení s tím, 
že občanský návrh bude předložen k projednání v náležité lhůtě před dalším jednáním Zastupitelstva 
města. 
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1 Předmět návrhu 
Zajistit lepší dostupnost systému odděleného sběru využitelných složek odpadu v Soběslavi pro 
komodity: papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony. 

Zavést systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu za účelem snížení jeho podílu ve 
směsném komunálním odpadu. 

Provést optimalizaci systému odděleného sběru využitelných složek odpadu. 

2 Vymezení rámce  

2.1 Legislativa (vybrané části) 
POH ČR – Strategické cíle odpadového hospodářství ČR (Nařízení vlády 352/2014 Sb. o Plánu 
odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024) 

• Zákaz skládkování směsného komunálního odpadu (SKO) od roku 2024, promítnuto do 
zákona o odpadech 185/2001 Sb. – novelizace (§21 bod 7)  

• Zajistit využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu (BRKO) 
 
Zásady pro komunální odpady (KO) 

a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr  (papír, plast, sklo, kovy, nápojové 
kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto 
sbíraných odpadů. 
b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obcích. 
c) V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních odpadů, 
minimálně papíru, plastů, skla a kovů. 

 
Zásady pro směsný komunální odpad (SKO) 

a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. 
b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného 
sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů. 

 
Zásady pro BRO a BRKO 

a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s 
nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. 
b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 
c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování. 
d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury  nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných 
odpadů. 

Všechny tyto cíle do sebe integruje i POH Jihočeského kraje pro roky 2016-2025. V jeho části 3.4 jsou 
pak definovány tyto Zásady pro systém sběru odpadů:  
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a) U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru, kovů, plastů, skla, 
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů, prostor pro místo zpětného 
odběru elektrických a elektronických zařízení, odpadních olejů a pneumatik.  

b) Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím obalové 
složky, prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v obcích, 
minimálně na papír, kovy, plasty a sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a 
shromažďování odpadů, a pokud je to možné i systémů sběru vybraných výrobků s ukončenou 
životností, které jsou zajišťovány povinnými osobami, to jest výrobci, dovozci, distributory.  

c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů.  
d) Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s cílem dosáhnout 

environmentálně šetrného nakládání s odpady.  
e) V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů umožnit výkup odpadů od občanů pouze v souladu 

s platnou legislativou.  
f) V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr těchto 

výrobků od občanů.  

2.2 Popis stávajícího stavu v Soběslavi 
Město Soběslav má zaveden sběr těchto komodit: plasty, sklo, papír, kovy, nápojové kartony, oděvy a 
textil, elektroodpad 

Systém sběru:  

� Sběrová místa na území obce (celkem 11 míst, z toho 2 přidružené obce) 
� Sběrový dvůr umožňující uložení i dalších druhů odpadů 
� Na všech místech lze sbírat plasty, papír a sklo. Nápojové kartony lze odkládat na třech 

místech, kovy na 8. Oddělený sběr BRO a BRKO je možný pouze na sběrovém dvoře 3× 
týdně (út, čt, so) 

Občané ve stávajícím systému vytřídí 10% využitelných složek (průměrná produkce odpadů je 
uvažována 340 kg na osobu, z toho vytříděno 32 kg). 

Svoz zajišťuje na základě smlouvy oprávněná odpadářská společnost – RUMPOLD. 

Náklady a financování (nakládání s odpady, skutečnost 2015; nejsou zahrnuty náklady na odpady 
realizované v rámci služeb Správy města Soběslavi, s.r.o.): 

• Výdaje: 5 028 tis. Kč, v tom: 
o 4 171 tis. Kč – sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů  
o 857 tis. Kč – sběr a svoz jiných než komunálních a nebezpečných odpadů (tříděný 

odpad) 
• Příjmy:  5 282 tis. Kč, v tom: 

o 3 803 tis. Kč - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

o 1 018 tis. Kč - sběr a svoz komunálního odpadu (platby za komunální odpad od 
právnických osob)  

o 461 tis. Kč - využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady  
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2.3 Údaje pro ČR 
V ČR se průměrně vytřídí 40,5 kg, v Jihočeském kraji pak 38,2 kg. 

Počet obyvatel na průměrné sběrné hnízdo v Jihočeském kraji 113 

Průměrná docházková vzdálenost ke kontejneru v roce 2015 byla 99 metrů.  

3 Diskuze 

3.1.1 Sběrová hnízda – počet a rozmístění 
Pojem sběrové hnízdo označuje obvyklo sestavu nádob na tříděný odpad (zpravidla ve složení papír, 
plasty, směsné sklo). 

3.1.1.1 Počet a rozmístění 

V Soběslavi je celkem 9 sběrových hnízd (není započten sběrový dvůr – zvláštní kategorie, 
a přidružené obce Chlebov a Nedvědice).  

Všechny průzkumy zaměřené na strategie třídění odpadů se shodují na tom, že čím více je sběrových 
hnízd, tím více občané třídí. Tuto ochotu třídit lze převést na tzv. docházkovou vzdálenost, tedy 
vzdálenost, kterou musí občan s tříděným odpadem urazit k nejbližšímu sběrovému místu. Pro ČR 
byla průměrná docházková vzdálenost v roce 2015 99 metrů. Tato vzdálenost se v průběhu let, kdy 
je v ČR zaveden separovaný sběr, postupně zkracuje. Současně s tím postupně narůstá množství 
vytříděných složek.  

Aktuální stav sběrových hnízd v Soběslavi s vyznačenou průměrnou docházkovou vzdáleností 99 m – 
údaj pro ČR – ukazuje tato mapa: 
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Mapa 1: Přehled sběrových hnízd v Soběslavi s vyznačenou docházkovou vzdáleností 100 m  
(republikový průměr). 

Zjednodušeně lze z mapy vyčíst, které oblasti města mají docházkovou vzdálenost vyšší než 
republikový průměr. Vzhledem k nepřímé úměře mezi docházkovou vzdáleností a ochotou třídit, lze 
říci, že ve všech oblastech s docházkovou vzdáleností vyšší než 99 metrů lze očekávat nižší podíl 
separovaného odpadu než je republikový průměr.  

Patrné jsou značné rezervy v oblasti centra města, části kolem nádraží a celé jižní části města, dále 
v části rodinných domků kolem Bechyňské ulice, ale i v části U Nového rybníka. Překryv sběrového 
dvora a stanoviště v Tyršově ulici (čísla 3 a 5) pak paradoxně nezahrnuje oblast sídliště Na Ohradě. 

Pro umístění sběrových hnízd je též vhodné, je-li to možné, zohledňovat zvyklosti občanů, tedy 
například skutečnost, že mnozí občané upřednostňují taková místa, kde se dá vhodně zaparkovat 
automobil. Vychází se při tom ze skutečnosti poměrně častého dojíždění občanů kupříkladu za prací, 
ale třeba i na větší nákupy. Odvoz separovaného odpadu z domácností pak občané často spojují s jinou 
cestou. Například stávající sběrové místo u Gymnázia je toho dokladem. 

Dalším parametrem vyhodnocovaným při separovaném sběru je odhadovaný počet obyvatel 
připadající na jedno sběrové hnízdo. Odhadovaný počet obyvatel na jedno sběrové hnízdo 
v Soběslavi je cca 700 (při uvažovaném počtu obyvatel města cca 7000), pro přidružené obce jsou tyto 
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údaje nižší – Chlebov cca 170 obyvatel/ sběrové hnízdo; Nedvědice cca 100 obyvatel/ sběrové hnízdo 
- průměr pro Jihočeský kraj je 113, tedy zhruba 7× méně. 

3.1.1.2 Složení sběrových hnízd 

Všechna sběrová hnízda jsou vybavena nádobami na separovaný sběr papíru, plastů a směsného skla. 
Nádobami pro separovaný sběr dalších komodit zohledňované POH ČR (kovy, nápojové kartony) je 
vybaven již jen omezený počet hnízd. Kovy lze odevzdat na 7 místech (z toho dvě místa 
v přidružených obcích), nápojové kartony pak pouze na 3 místech. Nápojové kartony přitom patří 
k rozšířeným typům odpadů a tvoří nezanedbatelnou položku v separovaném sběru. Pokud obce 
nemají zvláštní nádoby na nápojové kartony (tetrapak), sbírají se tyto společně s plasty 
a odpadářské společnosti je dále dotřiďují (například Jihlava). 

 

Obrázek 1: Společný sběr plastů a nápojových kartonů, Služby města Jihlavy 

Sběru BRKO je věnována samostatná část 3.1.3. 

3.1.1.3 Typ sběrových nádob 

V Soběslavi se v současné době používá víceméně jeden typ sběrových nádob pro všechny místa. 
Tento způsob může být limitující pro některá místa například z důvodu estetických, kapacitních, 
manipulačních. Z těchto důvodů byly například přesunuty sběrové nádoby z náměstí (před 
samoobsluhou COOP) do Bezděkovy ulice. Na trhu je přitom větší množství typů, od popelnic 
120 litrů až po velké 1100 litrů, tyto nádoby lze kombinovat.  

Stávající nádoby pro sběr plastů mají nevhodné kruhové otvory – pozůstatek původního sběru PET 
lahví. Tyto malé otvory nutí občany znovu manipulovat s již vytříděným odpadem a postupně jej 
vhazovat do nádoby. Tento jsou i na sběrovém dvoře, kde občané často přivezou větší množství 
separovaného sběru. Pak se nezřídka stává, že takový odpad končí v odpadu objemném, což má 
značně demotivující působení. Při výměně starších nádob by bylo vhodné zvážit i toto praktické 

hledisko manipulace s odpadem. 

3.1.1.4 Harmonogram svozu separovaného odpadu 

Svoz separovaného sběru zajišťuje společnost RUMPOLD takto: 

Plast, papír 1× týdně; sklo 2× měsíčně; kovy 1× měsíčně, 
nápojové kartony 3× měsíčně. 

Svoz probíhá paušálně bez ohledu na naplnění nádob. Nejsou 
zveřejněny dny, kdy svoz probíhá. Často se opakují situace, kdy 
jsou nádoby přeplněné.  

Obrázek 2 Situace sběrového místa u Gymnázia, 
21.3.2016,18:00 
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Z tohoto pohledu by bylo jistě zajímavé vyhodnocení údajů o četnosti svozu vs. naplněnosti nádob, 
které by mohlo poskytnout základní údaje pro optimalizaci provozu. Tato evidence je zpravidla 
vedena i odpadářskými společnostmi, lze dokonce instalovat i nádoby s čipy, které umožňují 
elektronickou evidenci výsypů nádob a stavu naplnění (údaje společnosti FCC). 

Provoz sběrového dvora – sběrový dvůr představuje pro občany možnost odevzdat široké spektrum 
odpadů včetně běžně sbíraných složek. Stávající otevírací doba je 3× týdně půl dne. Srovnatelné obce 
(Veselí nad Lužnicí, Třeboň) mají sběrový dvůr otevřen denně. Lepší dostupnost sběrového dvora 
znamená zároveň rozšíření možnosti odevzdat separovaný odpad (mj. například BRKO/BRO). Tato 
rozšířená možnost by měla být občanům dostupná alespoň v letní sezóně (vyšší produkce BRKO/BRO 
– tráva, větve, odpady z údržby zahrad). Je vhodné, aby sběrový dvůr byl otevřen v dopoledních i 
odpoledních hodinách a byl tak lépe přizpůsoben odlišným denním programům obyvatel. 
Samozřejmostí by měla zůstat sobotní otevírací doba. Případné rozšíření provozní doby sběrného 
dvora přináší zároveň možnost tvorby pracovních míst (alespoň sezónně). 

3.1.2 Srovnání s jinými městy – třídění, provoz sběrných dvorů 
Následující graf porovnává množství vytříděného odpadu (papír, plast a sklo) v kg na jednoho 
obyvatele pro různé oblasti zahrnuté pod stejnou obec s rozšířenou působností (ORP).  Srovnání je 
provedeno na základě dat z Veřejného informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva 
Životního prostředí (VISOH). Veřejný registr obsahuje informace agregované na ORP a není možné 
filtrovat přes typ subjektu. Informace o přesné výši komunálního odpadu v konkrétních městech tedy 
neposkytuje. Ze srovnání je však patrné, ve kterých oblastech se při třídění odpadu dosahuje vyšší 
efektivity a na internetových stránkách konkrétních měst je možné nalézt konkrétnější údaje. Do 
srovnání jsou zahrnuty ORP s počtem obyvatel 5 000 – 9 000 (počet obyvatel přímo dané obce, 
nikoliv celé oblasti spadající pod danou ORP). Nejnovější data v databázi VISOH jsou aktuálně za rok 
2014. 

 

 Graf 1: Srovnání množství vytříděného odpadu v kg 

3.1.2.1 Týn nad Vltavou 

Počet sběrových hnízd: 42 (celkem 154 kontejnerů na tříděný odpad) 

Sbírané komodity: 

• Plasty, papír a sklo – všechny místa 
• nápojové kartony – 27 míst 
• textil - 9 míst 
• použité potravinářské oleje a tuky – 8 míst 
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Harmonogram svozu tříděného odpadu: plast 1× za 2 týdny, papír 1× za dva týdny, sklo 1× za měsíc, 
Nápojový karton 1× za měsíc 

Provozní doba sběrného dvora (provozuje RUMPOLD): 

Pondělí od 12:00 do 17:00 hodin 
Úterý od 10:00 do 17:00 hodin 
Středa zavřeno 
Čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin 
Pátek od 12:00 do 17:00 hodin 
Sobota od 10:00 do 17:00 hodin 
Neděle zavřeno 
 

3 velkoobjemové kontejnery - rozmísťovány ve dvou cyklech - 16.duben – 11.červen, 10. září - 
5. listopad, celkem na 27 místech 

Náklady a financování (nakládání s odpady, skutečnost 2015): 

• Výdaje: 8 733 tis. Kč, v tom: 
o 5 513 tis. Kč – sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů  
o 1 867 tis. Kč – sběr a svoz jiných než komunálních a nebezpečných odpadů (tříděný 

odpad) 
o 1 081 tis. Kč – využívání a zneškodňování komunálních odpadů  
o 272 tis. Kč – ostatní nakládání s odpady 

• Příjmy: 7 440 tis. Kč, v tom: 
o 5 384 tis. Kč - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
o 1 441 tis. Kč - sběr a svoz komunálního odpadu (platby za komunální odpad od 

právnických osob)  
o 615 tis. Kč - využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady (EKO-KOM)  
Svoz stejně jako v Soběslavi zajišťuje společnost RUMPOLD. 

3.1.2.2 Polička 

Počet sběrových hnízd: 60 (celkem 144 kontejnerů na tříděný odpad) 

Sbírané komodity: 

• Plasty – 56 míst 
• Papír – 52 míst 

• Sklo – 36 míst 

Provozní doba sběrného dvora: 

Pondělí 12,00 - 18,00 (letní období) /  12,00 - 16,30 (zimní období) 
Úterý zavřeno  
Středa 12,00 - 18,00 (letní období) /  12,00 - 16,30 (zimní období)  
Čtvrtek 8,00 - 12,00  
Pátek 12,00 - 18,00 (letní období) /  12,00 - 16,30 (zimní období)  
Sobota 8,00 - 12,00  
Neděle Zavřeno 
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Zajišťuje firma LIKO SVITAVY a.s.. 100 % vlastníky jsou města Svitavy, Litomyšl, Polička, 
Moravská Třebová a okolní obce. Celkem má společnost 81 akcionářů.  

Náklady a financování (nakládání s odpady, skutečnost 2015): 

• Výdaje: 8 287 tis. Kč, v tom: 
o 8 188 tis. Kč – sběr a svoz komunálních odpadů (nerozlišen tříděný a netříděný)  
o 99 tis. Kč – ostatní nakládání s odpady 

• Příjmy:  5 796 tis. Kč, v tom: 
o 4 371 tis. Kč - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
o 1 425 tis. Kč - využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady  

3.1.2.3 Vimperk 

Nádoby na odpad: 

• 72 ks nádob na bílé a barevné sklo 
• 112 ks nádob na papír 
• 120 nádob na plast 
• 4 nádoby na drobné elektrospotřebiče - firma Asekol 
• 4 nádoby na jedlé oleje - firma EKO PF 

Vimperk provádí též svoz 240 l popelnic s tříděným odpadem 

Harmonogram svozu tříděného odpadu: Jednotlivá místa rozdělena do skupin pro týdenní, 14-ti denní, 
měsíční svoz. 240l popelnice na tříděný odpad jsou vyváženy týdně. 

Otvírací doba kompostárny od 1. března do 30. listopadu Sobota: 15:00 - 18:00 
Na zavolání od 1. dubna do 30. listopadu v tyto hodiny: 
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
Úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00  
Čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
Pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
 
Otvírací doba sběrného dvora: 
Pondělí: 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 
Úterý: 14:00 - 18:00Středa: 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 
Čtvrtek: zavřeno 
Pátek: 14:00 - 18:00 
Sobota: 08:00 - 12:00 
Neděle: zavřeno 
Zajišťují Městské služby s.r.o. 

Náklady a financování (nakládání s odpady, vyjma investičních položek, skutečnost 2015): 

• Výdaje: 5 794 tis. Kč, v tom: 
o 3 898 tis. Kč – sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů  
o 1 885 tis. Kč – sběr a svoz jiných než komunálních a nebezpečných odpadů (tříděný 

odpad) 
o 11 tis. Kč – ostatní nakládání s odpady 

• Příjmy:  6 619 tis. Kč, v tom: 
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o 3 585 tis. Kč - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

o 1 217 tis. Kč - sběr a svoz komunálního odpadu (platby za komunální odpad od 
právnických osob)  

o 123 tis. Kč - využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady (EKO-KOM)  

o 1 694 tis Kč – pronájem skládky a kompostárny 

3.1.3 Sběr BRO a BRKO 
Sběr BRO a BRKO je v současné době možný pouze na sběrovém dvoře. Vzhledem k tomu, že BRKO 
tvoří 10-20% celkového SKO (dle POH Jihočeského kraje tvoří BRKO zdaleka největší podíl 
využitelných složek v komunálním odpadu), je jasné, že pro dosažení národních cílů definovaných 
v POH ČR, bude nutné zajistit cílenější sběr BRKO od občanů. Soběslav má výhody malého města, 
kde mnozí občané mohou využít domácího kompostování a BRKO nemusí končit v SKO. Přesto se 
jeví jako perspektivní umožnit separovaný sběr BRKO. Samozřejmostí by pak měl být sběr této složky 
SKO na sídlištích, kde je velká hustota osídlení a domácí kompostování je téměř vyloučeno. 

Sběr BRKO lze realizovat obdobně jako sběr dalších využitelných složek, doplněním sběrových hnízd 
o další nádobu. Obvyklé je také poskytnout menší nádoby, zpravidla popelnice o objemu 120 litrů 
přímo domácnostem, které o tuto službu požádají. Alternativně lze také poskytovat domácnostem 
kompostéry, podporovat ve vybraných oblastech komunitní kompostování (zahrádkáři, školy), 
případně provádět štěpkování dřevních odpadů ve vybrané dny. Tato opatření vedou k omezení vzniku 
BRKO neboť BRO tak zůstává k přímému využití občanů a nevstupuje do řetězce nakládání 
s komunálními odpady. Sběr BRKO lze též realizovat omezeně (tráva, měkké zbytky) jako pytlový 
sběr. Zkušenosti z jiných měst ukazují, že občané se postupně aktivně zapojují do sběru, mají-li 
k dispozici vlastní nádoby – silný motivační účinek. Na zvýšenou produkci BRO v letní sezóně 
(zahradní odpady) obce obvykle reagují tzv. svozovými dny, kdy jsou ve vybraných částech města 
přistaveny velkokapacitní kontejnery na sběr rostlinných odpadů z údržby zahrad, o této skutečnosti 
jsou občané vhodným způsobem informováni v radničním tisku případně rozhlasem. Případně je 
vhodné alespoň v letní sezóně uzpůsobit provozní dobu sběrového dvora (viz 3.1.2.4). Uvedené formy 
sběru BRKO jsou uvedeny ve směrné části POH Jihočeského kraje. 

Zavedení separovaného sběru BRKO v obci Vranovice je výmluvným dokladem, že i v malé obci 
s možností domácího kompostování lze dosáhnout snížení množství SKO během dvou let až o 20%. 
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Graf 2 Statistika společnosti FCC - Údaje pro obec Vranovice (Jihomoravský kraj, 2000 obyvatel) – 
zavedení odděleného sběru BRKO vedlo ke snížení SKO o 20% v průběhu jednoho roku. 

 

 

Ʃ_Papírové a 

lepenkové obaly; 

26.697; 4%

Ʃ_Plastové obaly; 

28.375; 5%

Ʃ_Skleněné 

obaly; 38.644; 6%

Ʃ_Biologicky 

rozložitelný 

odpad; 17.400; 

3%

Ʃ_Směsný 

komunální 

odpad; 494.629; 

82%

2014

Ʃ_Papírové a 

lepenkové obaly; 

41.560; 7%

Ʃ_Plastové obaly; 

36.260; 6%

Ʃ_Skleněné 

obaly; 46.242; 8%

Ʃ_Biologicky 

rozložitelný 

odpad; 81.020; 

14%

Ʃ_Směsný 

komunální 

odpad; 371.912; 

65%

2015



11 
 

3.1.4 Náklady na rozvoj odděleného sběru odpadů 
Z dostupných údajů je patrné, že rozvoj systému odděleného sběru přináší i jisté náklady. Pořizovací 
náklady na nádoby případně mechanizaci lze z velké části kompenzovat z příslušných programů 
podpory (viz 3.3). Vyhodnocení vlastního provozu není v této fázi možné předjímat, lze je však 
rámcově dovozovat porovnáním s jinými městy. Je však třeba zohlednit i vývoj situace na trhu 
s jednotlivými komoditami a celkovou politiku skládkování. Vzhledem k omezování provozu skládek 
je důvodný předpoklad, že náklady na ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) na skládkách 
dále porostou. Jistou možností je dotřiďování na třídících linkách, které probíhá částečně 
mechanizovaně, částečně je však stále třeba lidské práce. 

Rozvoj odděleného sběru odpadů je jistě čistější a efektivnější cestou řešení budoucích obtíží 
s odstraňováním SKO a zároveň je vyjádřením politiky odpovědné k životnímu prostředí i k občanům. 

3.2 Motivace k třídění 
Je jasné, že sama dostupnost nádob na třídění nestačí, důležitou podmínkou intenzifikace 
separovaného sběru a posunu k tzv. „evropské recyklační společnosti“ je i osvěta mezi občany. 

3.2.1 Školy 
Velice se osvědčuje práce s mládeží a dětmi – zavedení třídění ve školách, soutěže, přednášky, 
exkurze, zapojení dětí do workshopů například s výtvarnou tématikou.  

Zkušenosti s workshopy a soutěžemi lze najít například zde: 

http://www.mesto-hranice.cz/cs/zivotni-prostredi/zpravy-ze-zivotniho-prostredi/vysledky-souteze-
malujeme-na-kontejner-jsou-k-videni-pred-zamkem.html 

 http://www.aided.cz/poradali-jsme/112-malovani-na-kontejner 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-mladi-umelci-zdobi-popelnice20110628.html 

  

Obrázek 3 Zapojení mládeže a umělců, výtvarné workshopy v rámci osvěty 

Všechna tato opatření pak vedou k přenášení žádoucích návyků ze škol do rodin. 

3.2.2 Úřady a pracoviště města včetně veřejných prostor 
Taktéž samy městské instituce by měly jít aktivně příkladem. Např. v POH města Jihlavy je jasný 
závazek vybavit všechny kanceláře města nádobami na separovaný sběr a zavést možnost 
separovaného sběru i ve veřejných prostorách úřadů či provozoven města. 
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3.2.3 Veřejná prostranství 
Stranou by neměla zůstat ani významná veřejná prostranství města – náměstí, parky.  Zde lze 
separovaný sběr řešit menšími sběrovými nádobami. Přesun sběrových nádob z náměstí Republiky byl 
nevhodným počinem. 

Je třeba uvážit návyky obyvatel – při jaké příležitosti vynášejí tříděný odpad? Zpravidla s touto 
pochůzkou spojují jiné aktivity – například cestu za nákupem. Vzhledem k běžné zvyklosti dojíždění 
na nákupy, by bylo možné zvážit a po projednání s příslušnými obchodníky umístit sběrové nádoby na 
parkoviště u supermarketů – např. Lidl/Tesco. 

3.2.4 Organizace působící ve městě, neziskový sektor 
Je vhodné oslovit a zapojit do osvětových kampaní i další organizace a instituce působící na území 
města – knihovna, muzeum, neziskové organizace. 

3.2.5 Tiskoviny, webové stránky a další informační kanály 
Město má unikátní možnost oslovovat občany pomocí městského zpravodaje, městského rozhlasu – 
oznámení svozových dnů, informačního centra, webových stránek. Je možné pořádat k tématu diskuze 
s odborníky – existují i možnosti dotačních titulů na pořádání osvětových besed.  

3.2.6 Zpětná vazba 
Je třeba občany pravidelně informovat o výsledcích odpadového hospodářství obce, přičemž 
informování 1× ročně je minimální četnost. Je třeba též aktivně oslovovat občany a zjišťovat jejich 
potřeby s ohledem na optimalizaci odpadového hospodářství obce. 

3.3 Programy podpory (dotační tituly) a jejich využití 
S ohledem na priority POH ČR i kraje, je možné na intenzifikaci separovaného sběru získat i dotační 
tituly, například z programu podpory – OPŽP. Například město Tábor uvádí: „Velká část kontejnerů 
byla pořízena z dotace z Operačního programu  Životní prostředí  – 144 kontejnerů nakoupených 
v roce 2008 v celkové hodnotě 2,4 mil. Kč, další část a to 37 kontejnerů bylo pořízeno formou 
výpůjčky od společnosti EKO-KOM a.s., se kterou město spolupracuje již od roku 2000.“ (zdroj: 
webové stránky města Tábora http://www.taborcz.eu/trideni-odpadu/ds-1256). 

Odkaz na Operační program ŽP je: 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-
odpadu?id=19 

Příklady podporovaných projektů: 

� výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, 
� doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, 
� budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, 
� třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími 

technologiemi pro úpravu odpadů, 
� doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z 

kategorie nebezpečné, 
� budování systémů odděleného sběru bioodpadů, 
� podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými 

a zdravotnickými odpady, 
� budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, 
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� budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů, 
� doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti, 
� výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, 
� zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, 
� technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování 

stavebního PS, stavebních prvků z PVC), 
� budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. 

Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020), 
� zařízení pro tepelné zpracování odpadů, 
� výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, 
� zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace, 
� zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace, 
� rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti), 
� instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT 

a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro zařízení na 
energetické využití KO). 

Podle dostupných informací se předpokládá další výzva v programu OPŽP „3.2 Zvýšit podíl 
materiálového a energetického využití odpadů“ v pololetí roku 2016. Žádost o dotační tituly přirozeně 
předpokládá zpracovanou strategii, která definuje potřeby žadatele, tj. obce. Předpokládané 
vyhlášení výzvy 15.8.2016, zahájení příjmu žádostí 1.9.2016, ukončení příjmu žádostí 30.11.206, 
celková finanční alokace cca 500 000 tis. Kč. 

4 Závěr a návrhy 
a) Zahustit stávající síť sběrových hnízd s ohledem na průměrné docházkové vzdálenosti obvyklé 

v ČR, do budoucna zvážit vybavení domácností vlastní sadou popelnic na separovaný odpad o 
objemu 120 litrů. 

b) Zajistit doplnění sběrových hnízd o nádoby na nápojové kartony nebo zavést společný sběr 
nápojových kartonů a plastu 

c) Optimalizovat typy nádob pro sběr vytříděných složek - ne všechna sběrová hnízda musí být 
vybavena velkokapacitními kontejnery, někde postačuje a je vhodnější pouze sestava popelnic 
o objemu 120 litrů (náměstí, prostory před školami a veřejnými budovami). Lze si vzít příklad 
ze zavedení separovaného sběru na nádraží ČD – koš na separovaný odpad před nádražím. 
Zajistit průběžně výměnu kontejnerů s kruhovými otvory pro sběr plastů za jiné, vhodnější 
typy (například podélný otvor – viz foto v Soběslavském průvodci odpadovým 
hospodářstvím) 

d)  Zajistit separovaný sběr v budovách města (vč. škol), včetně veřejných prostor těchto budov a 
vybraných veřejných prostranství 

e) Zveřejnit harmonogram svozu – konkrétní dny, nikoli pouze frekvenci – a tuto skutečnost 
uvést u jednotlivých sběrových nádob, kontrola vývozu občany 

f) Vyhodnotit stávající systém svozu a provést jeho optimalizaci podle skutečného plnění nádob 
g) Zvážit možnost vlastního svozu separovaného odpadu nebo části nádob společností města 
h) Zavést separovaný sběr BRKO a jeho svoz a zajistit další využití, nabídnout občanům 

s vlastními zahradami kompostéry, případně podporovat komunitní kompostování ve 
vybraných oblastech města 

i) Vyhodnotit sezónní výkyvy v příjmu BRO/BRKO na sběrovém dvoře a případně zavést sběr 
BRO/BRKO do velkoobjemových kontejnerů přistavených ve vybraných oblastech v sezónní 
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špičce (jaro, podzim). Alespoň v této špičce zajistit delší otevírací dobu sběrného dvora – po-
so. Ideální stav je zavést letní a zimní otevírací dobu, přičemž letní otevírací doba by měla být 
alespoň 5 dnů v týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách. 

j) Provádět osvětové kampaně s využitím zapojení škol, učilišť a dalších organizací na území 
města (knihovna atp.) 

k) Průběžně, alespoň 1× ročně, seznámit občany s výsledky odpadového hospodaření města 
a provádět zjišťování potřeb obyvatel s ohledem na nakládání s odpady 

l) Aktivně sledovat programy podpory (dotační tituly) v oblasti zefektivňování OH obcí 
a využívat je, v nejbližší době např. výzvu OPŽP – předpokládaný termín 08/2016. 

5 Použité zdroje 
 
EKO-KOM 
FCC – prezentace společnosti 
Operační program ŽP - Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 
POH ČR 
POH Jihočeského kraje 
Soběslavský průvodce odpadovým hospodářstvím 
Veřejný informační systém odpadového hospodářství MŽP (VISOH) 
Ministerstva financí ČR - informační portál MONITOR 
Veřejné údaje měst Jihlava, Polička, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vimperk 


