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Certifikovaná metodika pro stanovení složení směsného komunálního odpadu z obcí a 
komunálního odpadu (Výsledek V4). 

Příloha č. 5b 

Popis a stručný manuál pro nástroj BinGen – generátor nádob pro 
realizaci rozborů odpadů 

Generátor nádob pro realizaci rozborů odpadů (dále jen „generátor nádob“), tzv. nástroj BinGen vznikl 
za účelem možnosti losování a náhodného výběru nádob v rámci zájmových lokalit nebo strat. 
Popisovaný nástroj je vytvořen v programu MS Excel. 

Nástroj pracuje s adresními body, ke kterým jsou vztaženy nádoby na SKO. Nádoby jsou popsány 
základní charakteristikou, dle požadavků na náhodný výběr se informace o jednotlivých nádobách 
mohou lišit: 

• Typ nádoby (SKO, SEP-PLA, SEP-PAP, jiné),  

• Velikost (80 l, 110 l, 120 l, 240, 1100 l, ….)  

• Materiál (plast, kov) 

• Frekvence svozu (1x týdně, 2x týdně) 

• Svozový den (po, út, st, čt, pá) 

• Začlenění do vybrané straty (dle interního značení) 

• další informační údaj (dle požadavků na výběr) 

Prvním vstupním údajem jsou surová data poskytnutá od města nebo technických služeb, většinou tato 
data obsahují velké množství informací, které nemusejí být relevantní pro náhodný výběr a jsou pouze 
informativního charakteru. Ukázka surových dat z konkrétní lokality (po anonymizaci) je zobrazena na 
obr. 1. 
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Obr. 1: Ilustrativní ukázka surových dat z konkrétní lokality (po anonymizaci)  
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Data je nutné zpracovat, tj. sjednotit a následně zpracovat do vhodné podoby a dle požadavků na 
rozbory. Jedná se zejména o typ nádoby – zda bude předmětem řešení bodový vzorek nebo typizovaná 
nádoba 1 100 l nebo bude potřeba zajistit určitý objem odpadu dle nádob např. 5 000 l.  

Jakmile je proběhne preprocessing dat, lze tato data vložit do nástroje BinGen, ukázka klíčových 
informací k nádobám je zobrazena na obr. 2. 

 

Obr. 2: Ukázka základních informací o nádobách z nástroje BinGen 

Celkové rozhraní nástroje BinGen je zobrazeno na obr. 3. Je vyčísleno minimum a maximum zájmového 
souboru, tlačítko pro výpočet, resp. otevření dialogového okna, data zájmového souboru a prostor pro 
samotný výpočet (oranžové podbarvení a pravá strana od podbarvení) 
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Obr. 3: Celkové rozhraní nástroje BinGen  
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Ukázka dialogového okna (obr. 4) s možností zadání minimální a maximální hodnoty, která může být 
duplicitní z úvodní obrazovky nebo dle požadavků uživatele. Dále je položka počet losovaných nádob, 
která stanovuje počet uživatelem zadaných nádob pro losování a čtyři tlačítka: 

• Náhodný výběr nádoby: vybere jednu libovolnou nádobu 

• Náhodný výběr nádoby dle losování: vybere počet nádob dle zadaného počtu nádob v buňce 
„Počet losovaných nádob“ 

• Náhodný výběr nádoby dle losování – další losování: losuje další varianty dle zadaného 
počtu nádob, nekonečný počet variant, počítá se i počet kroků 

• Vymaž vše: dochází k vymazání vylosovaných hodnot  

 

Obr. 4: Ukázka dialogového okna nástroje BinGen 

Ukázka vyplnění dialogového okna, minimální hodnota (1), maximální hodnota (6 896), počet 
losovaných nádob (20). Při stisknutí tlačítka „Náhodný výběr nádoby“ je zvoleno celočíselná hodnota 
ze zadaného intervalu, tj. 1 – 6 896. V ukázkovém případě na obr. 5 bylo vybráno číslo 4 866 (oranžové 
podbarvení buňky) 
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Obr. 5: Ukázka výstupu po spuštění tlačítka „Náhodný výběr nádoby“ 

V případě tlačítka „Náhodný výběr nádoby dle losování“ je vybráno na základě zadání 20 různých 
nádob – světle oranžové podbarvení, výsledek je zobrazen na obr. 6. 
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Obr. 6: Ukázka výstupu po spuštění tlačítka „Náhodný výběr nádoby dle losování“ 

V případě tlačítka „Náhodný výběr nádoby dle losování – další losování“ se uchovávají hodnoty 
„Náhodný výběr nádoby dle losování“, resp. „Náhodný výběr nádoby“ a na pravé straně se 
krokově vyčíslují, jedno sepnutí tlačítka je rovno jednomu novému kroku. Kroky se vpravo od oranžové 
buňky sčítají, tj. je známý počet kroků, v prezentovaném případě se jedná o 19 kroků - obr. 7. 
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Obr. 7: Ukázka výstupu po spuštění tlačítka „Náhodný výběr nádoby dle losování – další losování“  
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Poslední tlačítko „Vymaž vše“ slouží k vymazání formuláře a uvedení úvodní 

obrazovky do původního, tj. výchozího stavu. 

Předkládaný nástroj BinGen je důležitou pomůckou pro losování nádob v lokalitách, 
ve kterých jsou prováděny rozbory odpadů. Klíčové je, aby byly známé, alespoň 
základní informace o nádobách ve městech a bylo možné předkládaný nástroj využít. 

Výstupem z nástroje jsou čísla, resp. ID nádob, které je nutné v rámci postprocessingu 
zpracovat. V tomto ohledu je zcela dostačující funkce v Excelu „svyhledat“.  

 


