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V roce 2016 byly na základě platné metodiky prováděny v lokalitě Náchod rozbory odpadního 

odděleně sebraného papíru a plastu (tj. odpadů kat. č. 200101 Papír a lepenka a 200139 Plasty – ve 

smyslu vyhl. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů). Také byly provedeny rozbory kovového odpadu 

sbíraného pytlovým způsobem a na sběrném dvoře. 

V případě komodity papír a plast byl ze svezeného vzorku odpadu vždy odebrán minimálně 100kg 

podvzorek, který byl následně podroben rozboru. V obou případech byly prováděny rozbory odpadu 

z venkovské a sídlištní zástavby dané lokality. Při rozborech kovových odpadů sloužilo jako podvzorek 

minimálně 150 kg materiálu. Primárním účelem rozborů bylo zjištění skladby jednotlivých typů 

odpadu (hmotnostní podíly různých látkových skupin). 

Rozbory byly prováděny v průběhu roku 2016 pravidelně přibližně jedenkrát za čtvrt roku, aby byly 

postiženy rozdíly ve skladbě v průběhu jednotlivých ročních období (zima, jaro, léto a podzim 

v uvedeném pořadí). 

Následující grafy a tabulky představují část zjištěných výsledků a porovnání s celorepublikovými 

průměry z roku 2016. 

Níže uvedené tabulky ukazují podíl nespalitelných a spalitelných příměsí nacházejících se v odděleně 

sbíraném papíru. Pouze v podvzorku separovaného papíru z venkovské zástavby analyzovaném 

v zimním období bylo nalezeno větší množství spalitelných příměsí (obvykle biologického a 

hygienického odpadu či odpadních plastů). Celkově je podíl příměsí v tříděném papíru v Náchodě 

velmi nízký a oproti r. 2015 došlo pouze k drobnému nárůstu znečištění v papíru z venkovské 

zástavby kvůli jednomu výše zmíněnému znečištěnému podvzorku. 

Tabulka 1: Skladba tříděného papíru pocházejícího ze sídlištní zástavby v lokalitě Náchod v r. 2016 a 2015. Hodnoty jsou 
uvedené v % hm. 

látková skupina ZIMA JARO LÉTO PODZIM PRŮMĚR 2016 PRŮMĚR 2015 

jiný papír 71,2% 23,3% 34,6% 54,4% 45,9% 37,1% 

letáky, katalogy 20,7% 54,7% 37,0% 33,9% 36,5% 41,2% 

noviny, časopisy 7,5% 21,8% 27,6% 11,0% 17,0% 20,9% 

nespalitelné příměsi 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 

spalitelné příměsi 0,6% 0,1% 0,1% 0,7% 0,4% 0,7% 

 

Tabulka 2: Skladba tříděného papíru pocházejícího z venkovské zástavby v lokalitě Náchod v r. 2016 a 2015. Hodnoty jsou 
uvedené v % hm. 

látková skupina ZIMA JARO LÉTO PODZIM PRŮMĚR 2016 PRŮMĚR 2015 

jiný papír 39,7% 30,0% 54,2% 51,4% 44,1% 34,8% 

letáky, katalogy 33,3% 45,7% 26,5% 34,2% 34,8% 43,7% 

noviny, časopisy 21,3% 24,0% 19,2% 13,8% 19,5% 21,1% 

nespalitelné příměsi 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

spalitelné příměsi 5,7% 0,3% 0,2% 0,5% 1,6% 0,3% 
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Graf 1: Srovnání výsledků průměrné skladby tříděného papíru v Náchodě a v průměru ČR v r. 2016. Hodnoty jsou 
uvedené v % hm. 

Graf 1 ukazuje, že podíl příměsí v tříděném papíru sbíraném v Náchodě je přibližně na úrovni 

průměru ČR, podíl spalitelných příměsí ze sídlištní zástavby byl dokonce znatelně nižší. Podíl letáků a 

katalogů byl v Náchodě v obou zástavbách výrazně vyšší než ve zbytku ČR. Naopak obsah jiného 

papíru byl výrazně nižší než ve zbytku republiky. 

V případě tříděného plastu je podíl příměsí vždy vyšší než u separovaného papíru a obvykle převažují 

spalitelné příměsi (tedy obvykle bioodpad, hygienické potřeby či papírové odpady). Níže uvedené 

tabulky poskytují také srovnání ročního průměru míry znečištění mezi lety 2016 a 2015. V případě 

obou zástaveb byl podíl příměsí v obou letech přibližně stejný, k mírnému poklesu došlo v r. 2016 u 

venkovské zástavby. 

Tabulka 3: Skladba tříděného plastu pocházejícího ze sídlištní zástavby v lokalitě Náchod v r. 2016 a 2015. Hodnoty jsou 
uvedené v % hm. 

látková skupina ZIMA JARO LÉTO PODZIM PRŮMĚR 2016 PRŮMĚR 2015 

jiný plast 47,5% 45,3% 53,7% 47,2% 48,4% 46,8% 

PET láhve 28,0% 25,8% 21,5% 30,6% 26,6% 23,0% 

fólie 23,9% 26,7% 20,4% 18,9% 22,4% 26,1% 

nespalitelné příměsi 0,2% 0,4% 1,3% 0,2% 0,5% 0,8% 

spalitelné příměsi 0,4% 1,7% 3,0% 3,1% 2,1% 3,3% 
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jiný papír letáky, katalogy noviny, časopisy nespalitelné příměsi spalitelné příměsi

Náchod; sídlištní z. Náchod; venkovská z. ČR; sídlištní z. ČR; venkovská z.
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Tabulka 4: Skladba tříděného plastu pocházejícího z venkovské zástavby v lokalitě Náchod v r. 2016 a 2015. Hodnoty jsou 
uvedené v % hm. 

látková skupina ZIMA JARO LÉTO PODZIM PRŮMĚR 2016 PRŮMĚR 2015 

jiný plast 48,6% 44,6% 46,2% 50,4% 47,5% 54,9% 

PET láhve 28,6% 26,5% 31,4% 26,7% 28,3% 22,9% 

fólie 19,9% 24,1% 20,0% 21,5% 21,4% 17,7% 

nespalitelné příměsi 0,0% 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 1,6% 

spalitelné příměsi 2,9% 4,5% 1,9% 0,9% 2,5% 2,9% 

 

 

Graf 2: Srovnání výsledků průměrné skladby tříděného plastu v Náchodě a v průměru ČR v r. 2016. Hodnoty jsou uvedené 
v % hm. 

Graf 2 umožnuje srovnání průměrného ročního podílu příměsí v tříděném plastu z Náchoda 

s průměrnými hodnotami ČR za rok 2016. Je zřejmé, že míra znečištění separovaného plastu je 

v Náchodě výrazně nižší, než je v ČR obvyklé. Podíl jiného plastu je v Náchodě v obou zástavbách 

výrazně vyšší než v průměru ČR. 

V Náchodě byly prováděny rozbory kovového odpadu sebraného pytlovým způsobem a 

prostřednictvím sběrného dvora. 

Tabulky níže poskytují přehled skladby odděleně sbíraného kovového odpadu v jednotlivých ročních 

obdobích roku 2016 a pro srovnání také v r. 2015. V r. 2016 došlo k téměř neznatelnému navýšení 

množství nežádoucích příměsí v kovech sebraných pytlovým způsobem. V kovech sbíraných na 

sběrném dvoře nebyly pochopitelně nalezené téměř žádné příměsi. 

48,4% 

26,6% 

22,4% 

0,5% 
2,1% 

47,5% 

28,3% 

21,4% 

0,3% 
2,5% 

41,6% 

26,1% 

20,7% 

3,2% 

8,4% 

42,9% 

26,0% 

19,9% 

3,2% 

7,9% 
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Tabulka 5: Skladba tříděného kovu pocházejícího z pytlového sběru v lokalitě Náchod v r. 2016 a 2015. Hodnoty jsou 
uvedené v % hm. 

látková skupina ZIMA JARO LÉTO PODZIM PRŮMĚR 2016 PRŮMĚR 2015 

OEEZ 0,0% 0,1% 0,1% 1,3% 0,3% 0,0% 

Baterie 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Bioodpad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Příměsi 1,7% 4,6% 2,0% 0,4% 2,3% 1,9% 

celkem nekovy 1,8% 4,9% 2,0% 1,6% 2,6% 1,9% 

celkem kovy 98,2% 95,1% 98,0% 98,4% 97,4% 98,1% 

 

Tabulka 6: Skladba tříděného kovu sebraného na sběrném dvoře Technických služeb Náchod, s.r.o. v r. 2016 a 2015. 
Hodnoty jsou uvedené v % hm. 

látková skupina ZIMA JARO LÉTO PODZIM PRŮMĚR 2016 PRŮMĚR 2015 

OEEZ 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 2,3% 

Baterie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bioodpad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Příměsi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

celkem nekovy 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 2,3% 

celkem kovy 97,1% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 97,7% 
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Následující fotografie znázorňují příměsi nalezené v tříděném papíru. 
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Následující fotografie znázorňují příměsi nalezené v tříděném plastu. 

 

 


