
Pytlový sběr zajistí vyšší míru vytřídění a zároveň lepší čistotu tří-
děných surovin. Pro menší obce je levnější než klasický kontejne-
rový systém. Občanům usnadňuje třídění: pro pytle naplněné 
vytříděnými surovinami si přijede svozová fi rma až k domu, 
takže není nutné často chodit ke vzdáleným kontejnerům.

Hnutí DUHA prosazuje lepší recyklační služby pro domy a by-
ty. Klíčovým prvkem je takzvaný pytlový (odvozný) sběr třídě-
ných odpadů. Tento systém je pro menší obce ekonomicky 
výhodnější a občanům umožňuje snadné třídění. Dosahuje 
tak vyšší míry vytřídění než jiné systémy sběru, proto jej také 
podporuje vládní Plán odpadového hospodářství.

Jak funguje pytlový sběr
Pytlový sběr byl v České republice zaváděn v polovině deva-
desátých let a je stále oblíbenější. Hodí se především pro zá-
stavbu rodinných domů ve městech i na venkově a v horských 
oblastech [1]. „…Zejména v menších obcích [je] používán… 
pytlový sběr tříděného odpadu. Ten je pro tyto typy obcí eko-
nomicky výhodnější.“ [2] Ve větších městech bývají náklady 
vyšší, neboť svoz trvá déle než v případě kontejnerů. Při zvolení 

vhodné techniky je však možné udržet i náklady na svoz vel-
mi nízké [3].

Konkrétních řešení pytlového sběru je mnoho: namísto kontej-
nerů se domácnostem poskytují zdarma či za úplatu plastové, 
papírové nebo jutové pytle o objemu od 40 do 120 litrů [1], 
v zahraničí i menší. Svozová odpadová fi rma v pravidelném 
intervalu (jeden týden až dva měsíce) odváží naplněné pytle 
přímo od domů k dotřídění a následné recyklaci. Systém vyu-
žívá skutečnosti, že ochota třídit odpady velmi závisí na vzdá-
lenosti kontejnerů. V případě pytlového sběru je docházková 
vzdálenost nulová, a ochota třídit odpady tedy nejvyšší.

„,Jsme dvě rodiny a naplnili jsme deset pytlů. Je to dobrá služ-
ba. Málokdo by chodil ke kontejnerům. U rodinného domu je 
vždy nějaké místo, kde člověk může pytle skladovat a pak je 
jen jednoduše vyndá před dům,‘ pochvaluje si Marie Buria-
nová.“[4]

Vytříděných surovin je víc a jsou mnohem čistší než z kontej-
nerů, což snižuje náklady na dotřídění. Velké Bílovice (Jihomo-
ravský kraj) úplně odstranily kontejnery a zavedly pytlový sběr, 
neboť vytříděné suroviny v kontejnerech byly tak znečištěné 

Pytlový sběr odpadů
„Zatímco popelnice na směsný odpad stojí před každým domem, proto abyste mohli třídit, musíte 
dělat něco navíc – najít kontejner a dojít k němu. V případě pytlového sběru je však třídění stejně 
snadné jako házení odpadu do popelnice.“



jiným odpadem, že stejně končily na skládce [5]. Některá města 
označují lidem rozdávané pytle čárovým kódem, takže lze z evidence 
zpětně zjistit, kdo a jak třídí. 

Poslední dobou se rozmáhá zavádění pytlového sběru pro vytříděné 
nápojové kartony: například v Hodoníně nebo Jablonci nad Nisou.

„Výtěžnosti sběru tetrapacků dosahované [pytlovým] sběrem se blíží 
k 0,3 kg/os/rok, oproti tomu sběr do samostatných nádob má vý-
těžnost 0,15 kg/os/rok a sběr do nádoby společně s plasty 0,1 kg/
os/rok.“[6] 

Příklad: město Brumov-Bylnice

V Brumově-Bylnici (Zlínský kraj) se třídí do pytlů plasty, papír, 
nápojové kartony i kovové obaly. Městský úřad k tomu uvádí: 
„Z dosavadních zkušeností … v Brumově-Bylnici vyplývá, že 
zavedením pytlového sběru se celkově zvyšuje výtěžnost tří-
děných odpadů. Tento systém je oproti dosavadnímu způso-
bu třídění ekonomicky výhodnější, protože město odevzdáním 
většího množství tříděných odpadů získá vyšší dotaci, což je 
ekonomicky výhodné jak pro město, tak v konečném důsled-
ku i pro občany. Pytlový systém je … oblíben u domácností, 
ve kterých byl zaveden. Domácnost se může kdykoliv zbavit 
tříděných odpadů, protože má sadu pytlů doma, kdežto při 
kontejnerovém systému svozů se kontejnery někdy velmi brzy 
naplní a domácnosti musí čekat na svozový termín a teprve 
poté se zbaví tříděných odpadů. Pytlový systém je rovněž po-
hodlnější pro členy domácnosti, protože tříděný odpad nikam 
nenosí, ale pouze v den svozu tříděného odpadu přichystají 
naplněné pytle s odpady k vyvezení. Tyto budou umísťovat 
před vlastní dům ke krajnici silnice. Pytle budou dodávány 
s čárovým kódem, lze tedy adresně kontrolovat kvalitu vytří-
děných odpadů.“[7] 

Pověry o pytlovém sběru
Někteří autoři považují pytlový systém za nevhodný pro tříděný sběr 
skla, avšak řada obcí jej s úspěchem praktikuje, například Vrbno pod 
Pradědem [8], Karviná [9], Sázava, Uhlířské Janovice (obě Středo-
český kraj) nebo Zádveřice-Raková (Zlínský kraj) [10].

Také užití pytlového sběru v centrální zástavbě vícepatrových obyt-
ných domů považují někteří odborníci v České republice za neusku-
tečnitelné. Obávají se, že lidé nebudou mít pytle s vytříděným odpa-
dem kam dávat. Přesto jej některá města bez problémů praktikují, 
například Hustopeče [11] nebo Bystřice nad Pernštejnem [12].

Náklady na distribuci pytlů do domácností se považují za vysoké, 
avšak řada obcí pytle vůbec nedistribuuje, lidé si pro ně chodí na 
obecní úřad, nebo si je zajišťují sami. Ve větších městech mohou být 
distribuovány do poštovních schránek.

Také obavy ze zneužívání pytlů mohou být oprávněné, ale i jim se dá 
předejít například perforací pytlů nebo označením logem obce.

Pytel naplněný plasty čeká v den svozu před dveřmi 
domu.

Pytlový sběr plastů na sídlišti v Bystřici nad Pernštejnem.



Pytlový sběr v České republice
Pytlový sběr u nás provozují především menší svozové fi rmy jako 
Hantály, JOGA Luhačovice, Nehlsen Třinec, PERGO či některé měst-
ské technické služby. Například fi rma Nehlsen nabízí obcím ve své 
svozové oblasti doplňkový pytlový sběr, jenž hradí z příjmů za vy-
tříděné suroviny. Namísto krátkodobého snížení ceny nabídla kva-
litnější služby. Vyplatilo se to. Pro ilustraci: v roce 2004 obec Ven-
dryně s bezmála 4 tisíci občany vytřídila přes kontejnery 6,5 tuny 
a přes pytle 21 tun papíru, tedy doplňkovým sběrem třikrát více. 
Společnost Hantály zase nabízí pytlový sběr i menším fi rmám. Žád-
ná ze svozových fi rem, které Hnutí DUHA oslovilo, se nesetkala s od-
porem veřejnosti. Naopak občané pytlový systém většinou přivítali, 
protože nikdo nemůže jejich práci znehodnotit nasypáním odpadků 
do kontejneru na tříděný sběr.

Z větších obcí provozují pytlový sběr papíru a plastů v rodin-
ných domech například Mosty u Jablunkova, Jablunkov, Tři-
nec [13], Písečná [14], Horní Lomná [15], Třanovice [16], 
Hrádek [17], Český Těšín [18] (vše Moravskoslezský kraj), 
Velké Bílovice [19], Hustopeče [20], Lanžhot [20], Velké Pavlo-
vice [20], Valtice [20], Hodonín [21] (vše Jihomoravský kraj), 
Hrozenkov, Horní Lideč, Slavičín (vše Zlínský kraj) [22]. Od 
ledna 2005 zahájila pytlový sběr Dešná (Zlínský kraj) [23], 
naopak od něj kvůli přechodu na jinou koncepci sběru a vy-
sokým provozním nákladům ustupuje Bystřice nad Pernštej-
nem [24].

Pytlový sběr podporují vedle vládního také krajské plány 
a koncepce odpadového hospodářství: 
• POH Jihočeského kraje má za cíl zavést odvozný systém sběru 

pro papír a plasty.
• POH Pardubického, Královehradeckého a Libereckého kraje i Vy-

sočiny hovoří o pytlovém sběru jako doplňku kontejnerového sys-
tému ve vhodných oblastech.

• POH Zlínského kraje hovoří o pytlovém sběru papíru v menších 
obcích.

• POH Jihomoravského kraje nechává rozhodnutí mezi kontejne-
rovým a pytlovým sběrem na obcích.

• Koncepce odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 
považuje pytlový sběr jako součást integrovaného systému se-
parovaného sběru odpadů.

• KOH Olomouckého kraje podporuje pytlový sběr papíru a plastů.

Co můžete udělat 
pro pytlový sběr Vy?
• Šiřte mezi další volené zastupitele obcí a vedoucí odborů odpa-

dů tento informační leták.
• Požadujte po svozové fi rmě zavedení pytlového sběru tříděných 

odpadů ve Vaší obci, případně změňte svozovou fi rmu.

Zaměstnanec Technických služeb Bystřice nad Pernštej-
nem nakládá naplněný pytel na svozové vozidlo. V druhé 
ruce má prázdné pytle, které vymění za pytle naplněné.

Svoz vytříděných plastů v Bystřici nad Pernštejnem.
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