
Na tomto místě se poku-
síme postihnout hlavní aspekty, 
které je vhodné vzít v úvahu 
při rozhodování o způsobu 
identifi kace odpadových ná-
dob. Asi nejrozšířenějším způ-
sobem identifi kace nádob je 
v současné době ČÁROVÝ KÓD. 
V poslední době se začíná prosa-
zovat i RFID technologie. Jedná 
se o zcela odlišné technologie 
a z toho plyne na jedné straně 
řada výhod, ale zároveň i celá 
řada úskalí. Některé údaje jsme 
znázornili v uvedené tabulce. 

Důležitým momentem pro 
správnou volbu technologie 
je rozhodnutí o tom, jaké in-
formace budeme od systému 
potřebovat a s jakou přesností. 
Hlavní otázkou z hlediska ce-
lého řešení je, zda je nezbytné 
znát přesnou hmotnost odpadu 
z každé nádoby nebo zda stačí 
informace za celou obec, svoz, 
… Čím přesnější informace, tím 
dražší je řešení.

Druhým kritériem pro po-
suzování odpadu na hnízdech, 
hlavně separovaného, je na-
plněnost kontejnerů. V tomto 
případě se sice nejedná o zcela 
exaktní údaje, ale jejich psy-
chologický vliv na občany je 
v konečném důsledku mnohem 
větší, než je tomu třeba u hmot-
nosti odpadu - hmotnost na roz-
díl od přeplněných popelnic není 
vidět. Při použití kódů se jedná 
o univerzální a levné řešení za 
cenu méně přesných údajů o 
jednotlivých nádobách. 

Zatím jsme zmínili pouze 
dva parametry pro posuzování 
množství odpadu v nádobách, 
ale je jich samozřejmě více. 
Velice důležitým parametrem 
jsou ve většině případů ná-
klady. Zde je vhodné rozdělit 
je na dvě části: „investiční“ 
- pořízení celého systému 
a „provozní“, na které má vliv 
např. cena za označení jedné 
nádoby, pravidelná údržba 
zařízení nebo zrychlení či 
zpomalení doby od pořízení 
údajů až po jejich zpracování. 
Dalším hlediskem je flexibilita 
zařízení při odstávce nebo 
poruše vozu. Specifikem 
RFID identifikace je nutnost 
odlišného označování plas-
tových a kovových nádob 
(kovové nádoby musí být 
označeny odstíněným tagem). 
Nejdražším řešením, jak 
z hlediska investičních, tak 
provozních nákladů, je RFID 
identifikace s vážením jednot-
livých nádob při jejich výsypu. 

Po určité době jsme pro 
vás připravili další vydání 
ČÁROVIN, tentokrát zaměřené 
na problematiku odpadového 
hospodářství. Pokusíme se zde 
zmínit většinu aspektů spoje-
ných s odpadovou problema-
tikou. Existuje sice celá řada 
řešení, ale žádné se neobejde 
bez identifikace zpracováva-
ného odpadu.

V dnešní době máme k dis-
pozici především dvě techno-
logie, které lze pro automatic-
kou identifi kaci odpadu použít. 
Jedná se o snímání čárového 
kódu (ČK) nebo 2D kódů (2DK) 
na straně jedné a čtení tagů 

p o m o c í 
radiofrek-
venčn ích 
vln (RFID) 
na straně 
d r u h é .
J e d n a 
v y u ž í v á 
p r i n c i p u 

odrazu laserového nebo CCD 
paprsku od kódu a druhá od-
povědi tagu, který je aktivován 
pomocí radiofrekvenčních vln. 
Nedá se jednoznačně tvrdit, že 
jedna technologie je lepší nebo 
horší, vše záleží na okolnostech 
a zvoleném způsobu shromaž-
ďování odpadu.

Asi známější je značení od-
padů pomocí čárového kódu. 
Tento způsob je vhodný jak pro 
SVOZ nádob či pytlů, tak pro 
SBĚR nebo DVŮR. Jedná se 
o nejlevnější metodu značení, 
ale má i svá úskalí. Jedním 
z nich je náchylnost k poškození 
ČK a jeho následná nečitelnost. 
Tuto nectnost do jisté míry řeší 
2DK, ve kterém je možné tutéž 
informaci zaznamenat více-
násobně a docílit tak přečtení 
i mírně poškozených kódů. Je to 
ale za cenu vyšších pořizovacích 
nákladů na snímací technologii. 

Druhou možností pro iden-
tifi kaci odpadů je RFID tech-

nologie, která umožňuje i zcela 
automatickou identifi kaci. Ta je 
vhodná pouze pro značení ná-
dob, a to hlavně kvůli vysoké 
ceně samotných RFID tagů. Pro 
jednorázové značení pytlů nebo 
odpadu na sběrných dvorech 
je zcela nevhodná. Posouzením 
vhodnosti zmíněných technolo-
gií ve vazbě na konkrétní způsob 
nakládání s odpadem najdete 
v následujících článcích, kde se 
snažíme popsat většinu mož-
ností, jak odpad co nejsnáze 
identifi kovat a následně získané 
informace vyhodnotit.

Doufám, že se necháte inspi-
rovat …        Ing. Josef Petráž
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Řešení nakládání s odpadem 
vše začíná identifikací

1

ČK 2DK RFID

použití na kov i plast nádoba kov i plast nádoba plast kov

identifi kace ruční ruční i automatická automatická

cena značení polepu <1 Kč <1 Kč >10 Kč ≈80 Kč

cena identifi kace 15-20 tis. Kč 25 tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč

kombinace s 

váhou nádoby NE NE ANO ANO ANO

naplněností ANO ANO ANO ANO ANO

instalace volně volně pevně pevně

SVOZ - KÓDEM nebo ČIPEM

4

Jak už jsme se zmínili 
v článku o svozech, data nasbí-
raná přímo „na stupátku“ jsou 
vyhodnocována v SW ProBaze 
ODPADY SVOZ. SW je možné 
rozšiřovat o volitelné moduly, 
které doplňují funkcionalitu 
celého systému o uživatelsky 
zvolené výstupy.

Nejrozšířenějším modulem je 
Výkaz EKOKOM. Výkaz je auto-
maticky vyplňován na základě 
zpracovaných dat, ze kterých SW 
identifi kuje typy a množství evi-
dovaných i obsloužených nádob, 
jejich objemy a komodity. Pro 

vyplnění je nutné pouze zadávat 
identifi kaci různých zpracova-
telů (pokud není zadávána již 
v terminálu) a procenta obsahu 
nápojových kartonů. Tak, jak je 
výkaz upravován jeho zpracova-
telem, tak je nutné jeho vzhled 
i obsah přizpůsobovat. I tak 
tento modul významně zrychluje 

zpracování výkazů. Zejména jej 
ocení ty organizace, které zpra-
covávají výkazy pro více obcí.

Pro kalkulaci slev z paušálního 
poplatku za svoz odpadu je určen 
MODUL SLEVA. Využívá se 
hlavně při adresném svozu 

separovaného odpadu od občanů, 
kdy podporuje motivaci občanů 
odevzdávat vytříděný odpad a zís-
kávat tak body a tedy i slevu. Výši 
slevy je nutné vhodně nastavit 
v závislosti na ohodnocení (bo-
nitě) jednotlivých komodit, limitu 
poskytované slevy s přihlédnu-
tím k počtu osob v domácnosti. 

Výsledky výpočtů slev pro jednot-
livém poplatníky lze elektronicky 
zasílat do fakturačního IS.  

Pokud již delší dobu vyhod-
nocujete data ze svozů a máte 
tedy přehled kdy, v kolik a s 
jakým výsledkem byla vysypána 

určitá nádoba, nabízí se zjišťo-
vat, zda daný výsyp byl nebo 
nebyl proveden v plánovaném 
termínu. 

K vytvoření tohoto protějšku 
„reality“ slouží MODUL PLÁN 
SVOZŮ. V modulu vytvoříte 
plán svozů nádob z jednotlivých 
hnízd - denní, týdenní, měsíční. 
Jeho počáteční vytvoření je sice 
pracné, ale do následujících 
období už data pouze přenášíte 
a případně korigujete podle aktu-
álního stavu.  Výsledkem celého 
snažení je následná kontrola 
skutečného provedení svozů 
a např. zjištění, že některé ná-
doby nejsou vůbec sváženy. To 
vše vám má sloužit k optima-
lizaci svozů a minimalizaci ná-
kladů za svozy.

V závislosti na používaném 
učetním IS pro zpracování fak-
turace za výsypy nádob vašim 
jednotlivým zákazníkům je vy-
tvářen MODUL FAKTURACE. 
Umožňuje elektronicky zpraco-
vat data pro platby za množství 

odvezeného odpadu a počet ob-
sloužených nádob. Samozřejmě 
tomu předchází nastavení cen 
pro každého evidovaného zá-
kazníka. Modul minimalizuje 
chybovost při přepisu dat mezi 
různými informačními systémy 
a v neposlední řadě šetří čas 
vašim účetním.

Z hlediska evidence všech 
vašich „obsluhovaných“ obcí 
může pro vás být zajímavý 
MODUL IČO (Identifi kační 
Číslo Obce). Zpracovává údaje 
o svozu neoznačených nádob 
podle jednotlivých obcí. Není 
tak nutné označit všechny ná-
doby vlastním identifi kátorem 
a přesto je možné i tyto nádoby 
zaevidovat a pořízená data tak 
již zapracovávat do všech vy-
tvářených statistik a přehledů 
(např. automaticky zpracovat 
výkaz pro EKOKOM).

Obsluha pouze zazname-
nává počty a objemy svezených 
nádob za obec a jejich celkovou 
hmotnost. 

I přes množství časově 
náročných projektů jsme se 
v červnu 2014 účastnili pro 
nás již tradičního 14. ročníku 
konference ODPADY a OBCE 
v Hradci Králové. Na každý roč-
ník se snažíme přijít s nějakou 
novinkou v našem řešení auto-
matické evidence svozu odpadů. 
Tentokrát to bylo trochu netra-
diční - svoz s čárovými kódy bez 
„čárových kódů“.

Z iniciativy Ing. Milana 
Hroudného, oblastního mana-
žera společnosti EKOKOM a.s. 

pro Kraj Vysočina 
a Jihomoravský 
kraj, jsme byli po-

zváni prezentovat naše řešení 
identifi kace a evidence svozu 
odpadů na tradičním dvouden-
ním Školení obcí II. a III. stupně 
pro zástupce obcí Jihomorav-
ského kraje v Kořenci u Blanska 
ve dnech 6. - 7. listopadu 2014. 
Po strastiplné cestě jsme v zapl-
něném sále prezentovali jednot-
livá řešení pro svoz, sběr i dvůr 
(viz. foto).

V jarních měsících jsme byli 
hned na dvou velkých akcích: 
ve dnech 22.4.– 24.4. 2015 se 
v Mariánských Lázních usku-

tečnil kongres Sdružení komu-
nálních služeb. Setkání bylo po 
dvacátéčtvrté, ale my jsme na 
něm byli nováčkem. Potěšilo 
nás velké množství vystavované 
komunální techniky, kterou jsme 
si samozřejmě s velkým zájmem 
prohlédli. My jsme na kongresu 
přednesli krátkou prezentaci 
a ukázku našich řešení.

Obdobné shromáždění pro-
běhlo také 12.5.2015 ve Vše-
mině u Slušovic. Pořádajícím 
byl Spolek veřejně prospěšných 
služeb. Tam jsme si komunální 
techniku již jen neprohlíželi, 
ale také „předváděli“ díky spo-
lečnosti HANTÁLY, a.s., která 

přivezla svozový vůz s nain-
stalovaným RFID řešením pro 
automatickou identifi kaci nádob 
a jejich vážení.

Dění v ICS

Moduly ProBaze ODPADY SVOZ

Události

ICS Identifikační systémy, a.s., V Holešovičkách 1492/42, 180 00 Praha 8, pobočka: Zlatá hora 1351, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 226 216 040, email: prodej@ics.cz, web: www.ics.cz

RFID identifi kace nádob

- ekologické řešení - výroba z PE recyklátu
- široké portfolio výrobků v barvách 
- možná výroba na zakázku dle vašich představ
- dodávky po celé ČR nejpozději do 48 hod.
- poskytujeme poradenství
- dodáváme vzorky na vyzkoušení
- zboží skladem 

Spolupráce - PYTLÍK, a.s.
Sběr odpadu se neobejde bez kvalitního obalu. Z tohoto důvodu 
jsme navázali spolupráci s fi rmou Pytlík, a.s., která je výrobcem 
a dodavatelem odpadových pytlů a sáčků vhodných pro sběr 
separovaného odpadu. Věříme, že budete spokojeni, jak s na-
ším řešením, tak s kvalitou dodávaných pytlů.

Provozovna Praha: Bečovská 1326/9, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, +420 222 287 041, pytlik_praha@pytlik.cz
Provozovna Brno: Havránkova 11, 619 00 Brno, +420 543 521 376, pytlik_brno@pytlik.cz www.pytlik.cz

0007 Šumperk

Sazba
01 45,00 b / L
03 10,00 b / L

0007 91,43 kg 50,00 L 475,00 b 4,0 1 900,00 b

355,00 b 4,0 1 420,00 b
4,0
4,0

4,0

20,00 kg

     395,00 Kč

-1 420,00 Kč                
3 000,00 Kč             

1 580,00 Kč

100      /      355
1      /     1,00 Kč

200  Kč    +    550  Kč            
   -355,00 Kč
     750,00 Kč

Za plátce

1 800,00 b
100,00 b

Objem za plátce

40,00 L
10,00 L

Za poplatníka

450,00 b
25,00 b

Smetana Bedřich      

CELKEM K PLATBĚ :

Poplatníků

4,0
4,0

Komodita

PAP papír
PL plast

Celkem za:

Čajkovského 22  78701

Limity min /max a skutečné pidělené body :
Koeficient slevy ( body / cena ) :

Pevná + pohyblivá složka poplatku :

Hnízdo/IČU

Hmotnost za plátce

71,43 kg

Komodita: PLAST tuny celkem: 44,200

Název obce Ev. číslo IČ
svozové firmy Tuny  Nádobový a 

pytlový sběr
IČ

úpravce 
Garanční

režim

Obec Horní Jelení 70/0008 62062760 5,400 Ano 27463044 Ne
Město Týniště nad Orlicí 70/0133 62062760 13,450 Ano 25290525 Ne
Město Týniště nad Orlicí 70/0133 43480152 0,600 Ne 43480152 Ne
Město Borohrádek 70/0134 62062760 4,080 Ano 25290525 Ne
Obec Albrechtice nad Orlicí 70/0135 62062760 1,290 Ano 25290525 Ne
Obec Čermná nad Orlicí 70/0136 62062760 1,900 Ano 25290525 Ne
Obec Žďár nad Orlicí 70/0138 62062760 0,620 Ano 25290525 Ne
Obec Nová Ves 70/0139 62062760 0,220 Ano 25290525 Ne
Obec Lípa nad Orlicí 70/0140 62062760 0,640 Ano 25290525 Ne
Obec Bolehošť 70/0141 62062760 1,110 Ano 25290525 Ne
Město Holice 70/0142 62062760 13,450 Ano 25290525 Ne
Obec Veliny 70/0544 62062760 1,440 Ano 25290525 Ne

období: 1.Q 2008,   ev. číslo: s700054
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Ukázka výkazu EKOKOM

Modul Sleva - kalkulace slevy poplatku za odvoz odpadu, stanovení limitů slevy, určení hodnoty bodu s přihlédnutím k počtu osob v domácnosti 

Výkaz EKOKOM

MODUL SLEVA MODUL PLÁN

MODUL IČO

MODUL FAKTURACE
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Zejména v menších obcích často probíhá shromažďo-
vání separovaného odpadu ne do nádob či kontejnerů, 
ale do pytlů. Pro menší obce je tato metoda SBĚRU často 
levnější a není nutné provozovat sběrný dvůr.

Toto řešení sebou přináší jednu nespornou výhodu 
oproti anonymnímu třídění do velkoobjemových kontej-
nerů – je možné sledovat přesně kdo, jak, co a kolik třídí. 
Sběr do pytlů samozřejmě již mnoho obcí provozuje, ale 
proč k tomuto zavedenému způsobu nepřidat něco navíc 
a neumožnit tak občanům např. sledovat, kolik vytřídili 
(jsme přece trochu soutěživí) a jakou případnou slevu 
z poplatku za odvoz odpadu mohou získat?

Podobně jako v aplikaci pro sběrný dvůr je i v tomto 
systému zaveden adresný motivační program pro třídící 
občany.

Princip tohoto řešení je založen na individuálním sběru 
tříděného odpadu v pytlích.

Celé řešení je založeno na jednoduchém software s mini-
málními nároky na hardware. Pro zavedení tohoto systému 
je potřeba SW ProBaze ODPADY SBĚR provozovaný na běž-
ném PC, laserová tiskárna s etiketami na A4 a snímací zaří-
zení - terminál nebo datakolektor a popřípadě vhodná váha.

Před zahájením provozu probíhá zavedení jednoznačné 
identifi kace jak účastníků (např. plátce), tak i jednotlivých 
druhů odpadů (papír, sklo, plast, …).

Důležité aspekty této problematiky jsme rozebírali 
v předchozích článcích. Nyní vám přiblížíme celé řešení 
i z hlediska vlastního provozování. Provoz je rozdělen 
na část IS (zde jsou shromažďovány všechny informace) 
a část pořizovací (sběr dat v terénu). V první části (IS) 
máme sice několik možností na její rozšíření, ale základ 
je vždy stejný bez ohledu na zvolený způsob sběru dat. 
V druhé části (sběr dat) se nabízí celá škála možností, 
jak realizovat vlastní sběr dat. 

Pro všechna řešení platí jedna vstupní podmínka, a to, 
že všechny nádoby musí být označené (pomocí ČK, 2DK 
nebo RFID tagu) a zahnízděné (známe adresu, případně 
uživatele každé nádoby).  

Nejdříve rozebereme problematiku spojenou se sběrem 
dat. Zde stojíme před rozhodnutím, zda zvolit automatic-
kou, nebo ruční identifi kaci nádob. U automatické iden-
tifi kace musíme rozhodnout, jakou technologii zvolíme, 
radiofrekvenční (RFID), nebo optickou s využitím 2D kódu 
(2DK). Každá má své výhody a současně úskalí. Všechny 
lze případně kombinovat s doprovodnými systémy pro 
určování míry vytíženosti nádob, ať už se jedná o systém 
pro vážení jednotlivých nádob, anebo vybavení pro pořizo-
vání informací o naplněnosti nádob. Nesmírně důležitým 
aspektem je v těchto případech značení nádob. U RFID je 
nezbytné označovat kovové nádoby odstíněným tagem, je-
hož cena se pohybuje v řádu mnoha desítek korun. Naproti 
tomu u 2DK značení, kde je cena za etiketu v řádu korun, 
je zase nezbytné její přesné umístění na nádobě a zabez-
pečení proti poškození. Samotná automatická identifi kace 
nezpomalí průběh vlastního svozu. To samé lze konstatovat 
i při provozu s vybavením pro určování naplněnosti nádob. 
Ani zde nedochází k žádnému zdržení, protože úkony pro 
zadání naplněnosti se provádí při zdvihu nádoby a nejedná 
se tak o žádnou časovou prodlevu. Zcela opačná je situace 
u vážení jednotlivých nádob, kde probíhá cyklus: zvážení 
plné nádoby, ¾její výsyp, ¾zvážení prázdné nádoby. Tento 
proces výrazně prodlužuje dobu obsluhy jedné nádoby 
a celková doba svozu se tak může prodloužit o cca 1,5 
hod/směnu. Je to „daň“ za informaci o přesné hmotnosti 
vyvezeného odpadu z každé nádoby. Pokud se rozhodnete 
pro automatickou identifi kaci, je vhodné pro případ poru-
chy nebo odstávky jednoho z vozů disponovat více vozy se 
stejným způsobem identifi kace.

Pokud netrváme 
na automatické iden-
tifi kaci nádob a zcela 
nám vyhovuje ruční 
identifi kace, máme 
jasnou volbu výběru 
technologie, budeme 
se rozhodovat pouze 
mezi lineárním kódem 
(ČK) 2D kódem (2DK). 
V tomto případě bude 
hrát významnou roli 
hlavně cena, protože 
oba způsoby se liší 
pouze snímací techno-
logií (lineární - ČK nebo 
plošnou - 2DK). Výho-
dou 2D kódu je možnost 
vícenásobného zakódo-
vání stejné informace a 
tím zvýšení pravděpo-
dobnosti přečtení kódu 
i při jeho poškození. Pro 
samotné řešení jsme 
zvolili mobilní terminály 
s odpovídající snímací 
hlavou. Důraz jsme kladli mimo jiné na jednoduchou ob-
sluhu a mechanickou odolnost. Z těchto důvodů jsme zvolili 
kvalitní terminály DENSO, které se osvědčily a jsou při svozu 
odpadu provozovány už více než 12 let. Použitím mobilních 

terminálů se značně zjednodušuje (na rozdíl od automatické 
ID) zahnízdění nádob (jedná se pouze o jiný režim SW v ter-
minálu).

Při vlastním svozu obsluha identifi kuje nádobu 
a dále snímá kód s informací o její naplněnosti. Tato činnost 
zdržuje minimálně (5 - 10 min./svoz). Po ukončení svozu ob-
sluha zadává údaj o celkové hmotnosti svezeného odpadu. 
Takto získané informace výrazným způsobem přispívají 
k optimalizaci svážení nebo stanovení kapacity nádob na 

jednotlivých stanovištích. Na rozdíl od automatické identifi -
kace jsou zde pouze minimální nároky na způsob značení 
nádob jak z  hlediska ceny, tak z hlediska přesnosti umístění. 
Jeden svoz lze provozovat s jedním terminálem, nebo jich 
můžeme nasadit více, aniž by nastal problém při následném 
propočtu hmotnosti svozu na jednotlivé nádoby. 

V případě ruční i automatické identifi kace je nutné nas-
nímaná data o svezeném odpadu přenést do PC a následně 
je zpracovat a vyhodnotit. 

Dalším krokem pro zavedení celého systému je realizace 
evidence nádob, případně adres jejich umístění, nebo evi-
dence občanů zapojených do systému svozu separovaného 
odpadu. Toto je realizováno prostřednictvím SW ProBaze 
ODPADY SVOZ.

Hlavním cílem tohoto autonomního systému je vyhod-
nocovat nasnímaná data a vytvářet výstupy hlavně pro 
případnou optimalizaci nebo sledování různých veličin 
(hledisek). Takovéto statistiky umožní sledovat například 
velikost nebo počet nádob dle typu odpadu na jednotlivých 
hnízdech i s případnou vazbou na konkrétního plátce. Sa-
mozřejmostí je provádět zpětné monitorování jednotlivých 
průběhů svozů.

Jak plyne z mnohých studií ochoty občanů třídit odpad, 
je právě pro tuto ochotu velice důležitým kritériem dostup-
nost a nepřeplněnost nádob na tříděný odpad. Tomuto 
hledisku může velice napomoci i sestava pro posouzení 
„vytíženosti“ jednotlivých hnízd a jejich rozmístění ve vazbě 
na četnost svozů nebo velikost nádob. Mimo tyto stěžejní 
výstupy můžeme vytvářet a posuzovat i další souhrny 
(např. výkaz práce osádek jednotlivých svozů, možnost 
dokladování výsypu jednotlivých nádob, vyčíslení nadměr-
ného množství odpadu na jednotlivých hnízdech, soupis 
množství jednotlivých druhů odpadu dle plátců, podklady 
pro hlášení EKO-KOM, …).

Vedle nádob na separovaný nebo komunální odpad SW 
umožní i adresný svoz pytlů od občanů i výpočet bonifi kace 
za vyseparované množství odpadů.

Svážení odpadů 
a jejich evidence 
v ProBaze 
ODPADY SVOZ

Sběrný dvůr a evidence občanů 
v ProBaze ODPADY DVŮR

o veškerém odevzdaném odpadu, nebo dostane účet za zpo-
platněné odpady. To vše se odvíjí od místního uspořádání 
a před realizací je nutno zvážit všechny aspekty řešení.

Celý proces na sběrném dvoře je realizován s využitím 
„pouze“ mobilního terminálu a příslušného SW. Je to tedy 
mobilní řešení, které není pevně spojeno se sběrným dvo-
rem. I když jeho identifi kace může být jedním ze zadávaných 
parametrů v obslužném SW.

Takto pořízená data se přenesou do ProBaze ODPADY 
DVŮR v počítači, kde se uchovávají a na konci defi nova-
ného období vyhodnotí. Evidenční SW může být umístěn 

na PC v centrále, ale informace 
z terminálů mohou být posílány 
např. prostřednictvím jednodu-
chých komunikačních programů 
z jednotlivých obcí, kde jsou 
konkrétně umístěny jednotlivé 
sběrné dvory (např. z PC na 
místním úřadě).

SW ProBaze ODPADY DVŮR 
přináší přehledy o množství 
a komoditním rozčlenění ode-
vzdaného odpadu jak na jed-
notlivé dvory (pokud jejich 
v systému zapojeno více), tak 
na jednotlivé účastníky. Obča-
nům je na základě nasbíraných 
údajů možné poskytovat slevy 
z poplatků za komunální odpad 
vypočtené na základě množství 
vytříděného odpadu a bonity ka-
ždé komodity (více viz. Sběry). 
Občan spolu s vypočtenou slevou 
může obdržet i podrobný výpis, 
kolik jakého odpadu v daném ob-
dobí vytřídil.

Tato metoda je vhodná pro sběrná místa, kde je odběr 
odpadu prováděn jedním pracovníkem. Je celkem jasné, že 
podle místních specifi k se bude modifi kovat, nebo se zcela 
nahradí jiným mechanismem. V případě potřeby jsme připra-
veni metodu doladit nebo na jejím vývoji úzce spolupracovat.

Každý zaevidovaný občan obdrží svůj jedinečný identifi -
kátor, který je součástí vygenerovaného kódu pro označení 
jednotlivých pytlů. Etikety se svou identifi kací a určením 
tříděného odpadu obdrží např. při pravidelném vyzvedávání 
pytlů na tříděný odpad.

Občan pytle s vytříděným odpa-
dem označí a odnese na určené místo 
sběru nebo v určené době připraví 
k hromadnému odvozu.

Odpad lze kvantifi kovat dvěma 
způsoby - pouze tzv. množstevně na 
počet pytlů, nebo hmotnostně, kdy je 
každý pytel zvážen.

Při kusovém sběru obsluha pouze 
snímá čárové kódy obsahující údaje 
o občanovi a typu komodity z jednot-
livých pytlů (v tomto případě předpo-
kládáme využití typizovaných pytlů na 
sběr jednotlivých komodit). Celkové 
množství vytříděného odpadu se pak 
udává v litrech.

Pro řešení s váhou bylo náročné 
nalézt vhodný HW - váhu i terminál 
se snímačem čárového kódu, který je 
schopen automaticky přijímat a zaznamenávat informace 
z váhy. Samotný proces zpracování probíhá následovně 
- obsluha umístí označený pytel s tříděným odpadem na 
váhu, z pytle sejme čárový kód s údaji o občanovi a typu 
komodity a v tomto okamžiku terminál přijme z váhy i in-
formaci o hmotnosti váženého pytle. Lze tedy říci, že poří-
zení dat je téměř bezobslužné a všechny údaje jsou sbírány 
automaticky.

Další zpracování je pro obě aplikace stejné - obsluha 
přenese nasbíraná data do počítače, zpracuje je v aplikaci 
ProBaze ODPADY SBĚR a vzniknou tak podklady pro další 
vyhodnocení.

Z nasbíraných dat je možné vytvořit statistiku udáva-
jící množství sebraného odpadu za obec nebo za občana 
za zvolené období, ať už v kusech odevzdaných pytlů 
nebo v kilogramech. Lze vypočítat nárok občana na 
případnou slevu na poplatcích dle vytříděného odpadu. 
Vzhledem k různé měrné hmotnosti a „lukrativnosti“ sle-
dovaných komodit je u každé z nich pro vyčíslení slev 
uvedena tzv. bonita. Ta umožňuje sjednostit všechny 
druhy komodit a tím docílit jejich objektivního ohodno-
cení. Pro výpočet slev je možné v systému nastavit limity 
tak, aby občan nedostával slevu např. za jeden vytříděný 
pytel, a naopak, aby nepřesáhl možnou výši poskytované 
slevy. U každého zaevidovaného občana je zohledněn 
počet poplatníků.

Druhy komodit, které je takto možné evidovat, nejsou 
omezeny, ale v praxi je reálné třídit tímto způsobem maxi-
málně čtyři druhy odpadů. Více druhů už občan těžko roz-
liší a výsledek by byl spíše kontraproduktivní. 

Zavedení celého systému je jednoduché, zpracování na-
snímaných dat je snadné. Pomocí malé aplikace je možné 
přes internetový prohlížeč zpřístupnit občanům výsledky 
jejich třídění za dané období.

Doufáme, že tyto systémy svou jednoduchostí a pře-
hledností pomohou obcím efektivně sbírat a vyhodnoco-
vat údaje o vytříděném odpadu a zároveň motivují občany  
k zapojení do systému třídění odpadu.

Jak třídit 
s přehledem
v ProBaze 
ODPADY SBĚR

Při provozu sběrných dvorů mohou vznikat problémy 
s evidencí občanů i fi rem, které na sběrné dvory odnáší 
vytříděný dopad. Zejména fi rmy mohou odevzdávat větší 
množství odpadu, než je obvyklé. Problémy s evidencí 
může pomoci řešit elektronická evidence občanů i fi rem 
přímo na sběrném dvoře propojená se SW v počítači 
umístěném v centrále. Při vhodně zvolené variantě je 
možné propojit evidenci více dvorů patřících různým ob-
cím nebo městům.

Aplikace umožní nejenom sledování množství vybraného 
odpadu v daném sběrném dvoře, ale zároveň také eviduje 
kolik a čeho odevzdal konkrétní občan. Je vhodná hlavně 
pro ty, kteří se rozhodli (nebo plánují) separování více 
druhů odpadů. Dále umožní zavedení adresného motivač-
ního programu pro třídící občany. V neposlední řadě se také 
oproti neadresnému třídění výrazně zvýší kvalita separace.

Před zahájením provozu je potřeba zavedení jednoznačné 
identifi kace jak účastníků (např. plátce), tak i jednotlivých 
druhů odpadů (papír, sklo, plast, …). Každý zaevidovaný 
občan obdrží identifi kační kartičku s kódem, kterým se 
prokazuje při odevzdávání odpadu. Evidence probíhá v SW 
ProBaze ODPADY DVŮR a je možné evidovat jak občany, tak 
fi rmy, a zejména může být společná pro více sběrných dvorů.

Z hlediska obsluhy sběrného dvora není zavedení tako-
véto evidence nijak náročné. 

Při koncipování celého řešení je nejprve nutné se rozhod-
nout, zda obsluha na sběrném dvoře bude váhu jednotlivých 
odevzdávaných komodit zadávat do terminálu se snímačem 
čárového kódu ručně, nebo zda je k dispozici vhodná váha, 
která umožní přímé spojení s terminálem.  Podle zvolené va-
rianty je nutné použít určitý typ terminálu.

Všem těmto podmínkám řešení je přizpůsoben i SW pro-
vozovaný v terminálu.

Jak tedy probíhá „celá akce“ na sběrném dvoře:
zaevidovaný účastník přiváží a odevzdává jednotlivé ko-

modity, obsluha nejprve identifi kuje účastníka sejmutím jeho 
kódu z identifi kační kartičky, dále snímá kód odevzdávané 
komodity (seznam může být velmi obsáhlý, je umístěný po-
blíž váhy), odpad váží a do terminálu zadává jeho hmotnost. 
Občan při odjezdu ze sběrného místa může obdržet výpis 
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