
VZORKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ S VYUŽITÍM GIS

Martin Pavlas

Ústav procesního inženýrství,
Fakulta strojního inženýrství, 

Vysoké učení technické v Brně

Peter Petrik

Lutra Consulting Ltd.
85 Great Portland Street, W1W 7LT London, 

United Kingdom



peter.petrik@lutraconsulting.co.uk

- 13 rokov s QGIS-om
- 20 ľudí po celom svete
- 5 QGIS core vyvojárov 

- QGIS 3D 
- Point clouds
- Vector Tiles 

Lutra Consulting Ltd.

MFF-UK, Litomyšl, QGIS vývojár

Mergin Maps (mobilný zber GIS dát, geo-data portál, QGIS plugin)



Mergin Maps 
ekosystém

- Jednoduchosť, ale flexibilita
- Open source, ale rýchla podpora a stabilný tím
- Kvalita a použitelnosť (USB, iOS/Android)

- 1.5 roka v “plnom provozu”
- 10000 aktívnych užívateľov
- 40000 QGIS projektov
- Celý svet/prierez oblastí

- GIS na UNI
- Neziskovky
- Telekomunikácie
- Verejná správa
- Technologické firmy …
- Poľnohospodárstvo, lesníctvo



Mergin Maps: QGIS Plugin a integrácie



Mergin Maps: Mergin Cloud (sync)



Mergin Maps: Input (app)



GIS podpora vzorkování odpadů
Martin Pavlas

Ústav procesního inženýrství,
Fakulta strojního inženýrství, 

Vysoké učení technické v Brně



Komunální odpad (KO)
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Složky odděleného sběru
Plasty Papír Sklo Bioodpad

Komunální odpad
= odpady z domácností 
a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a 
odpady z úřadů včetně 
složek z odděleného 
sběru

Směsný komunální 
odpad
(SKO)
Kat. č. 20 03 01

NO*

Nebezpečné
odpady

…N
O*



Komunální odpad (KO)
3

Složky odděleného sběru
Plasty Papír Sklo Bioodpad

Komunální odpad
= odpady z domácností a 
podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a 
odpady z úřadů včetně 
složek z odděleného 
sběru

Zjišťování složení  KO 
pro:

• efektivita sběrné sítě
• provoz zařízení
• poplatky a podpory

Směsný komunální odpad
(SKO)
Kat. č. 20 03 01

NO*

Nebezpečné
odpady

…N
O*

500 kg/os. a rok
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Certifikovaná metodika pro stanovení složení

https://www.mzp.cz/cz/metodika_stanoveni_sko_ko

výsledek projektu  TIRSMZP719 Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu
Řešitel: VUT Brno
Zveřejněno: 12/2021

Vychází z technické normy ČSN EN 14899
Je stanoven plán odběru vzorků

Zkoušený soubor

Opakovaný prostý náhodný výběr reprezentativních 
vzorků, jejich odběr a postup jejich zkoušení

Reprezentativní vzorky



Navržené řešení 
ve spolupráci VUT a Lutra Consulting

• Desktopové řešení QGIS Terénní řešení Input
(příprava plánu) (realizace plánu)
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cvcv



Navržené řešení
ve spolupráci VUT a Lutra Consulting

• VUT Brno – minimální (základní) zkušenosti s GIS systémy
• Vytvořeny uživatelské pluginy
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Navržené řešení
ve spolupráci VUT a Lutra Consulting

• Import informací o nádobách z existujících seznamů
• Ověření informací v terénu
• Passportizace nádob – sběr informací o rozmístění nádob 

různých typů na území obcí
• Podpora stratifikace území (např. podle typu zástavby)
• Náhodný výběr nádob k odběru vzorků
• Příprava dat pro terénní pracovníky (vzorkaře)
• Dokumentace provedení odběru vzorků
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Příprava v „kanceláři“
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• Náhodné generování nádob k odběru 



Terénní práce
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• Ověření nádob
Fotografie nádob

Automatické načtení 
GPS a času

Kontrola parametrů –
požadavky na změnu

Přístupnost nádoby:
• Na přístupném místě 

trvale
• Na přístupném místě v 

den svozu
• Uzamčená
• Na soukromém pozemku.



Dokončení v „kanceláři“
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• Dokumentace vzorkování 
(elektronická)

• Seznamy odebraných vzorků
• Vyplněné protokoly o odběru
• Synchronizací projektu ihned dostupné 

pro Supervizory VUT
• Připraveno „pouze k podpisu“ 

papírových archivních verzí.



Lokality rozborů – projekt TIRSMZP

• Rozdělení obcí do klastrů C1 až C10
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a výběr 10 
reprezentantů, kde 
probíhají analýzy 
složení SKO

• Hlavní město Praha
• krajská města a centra krajů.
• lokální "okresní" centra s několika desítkami tisíc

obyvatel.
• bývalá okresní města obvykle do deseti tisíc

obyvatelů.
• bývalá okresní města s průměrně deseti tisíci

obyvateli (nejméně několik tisíc, nejvíce 22 tisíc
obyvatel).

• města s výraznějším venkovským charakterem.
• venkovské obce s vyšší hustotou zalidnění.
• venkovské obce s vyšší hustotou zalidnění a

vyšší mírou dojíždění za prací (do obce i z obce).
• venkovské obce s nižší hustotou zalidnění a

vyšší mírou ubytovacích možností pro rekreaci.
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Průměrné složení SKO v ČR (průběžné výsledky)
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Závěr

• Navrženo bylo řešení elektronizace procesu vzorkování SKO v 
souladu s metodikou

• Nový standard hodný 21. století – „Waste Management 4.0“ a v 
souladu s trendy digitalizace

• Profesionální přístup dle požadavků ISO ČSN
• Nutná pasportizace nádob, resp. ověření existující evidence nádob 

– využití při řízení odpadového hospodářství a osvětě (informační 
weby)
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Doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
(martin.pavlas@vutbr.cz)

Děkuji za pozornost

Tato práce vznikla za podpory projektu "Strategické partnerství pro 
environmentální technologie a produkci energie" 
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008413 financovaného z ERDF 
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