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Anotace 

 Každý občan vytváří odpad. Odpad je nutno v okolí svého bydliště odložit do 
nádoby k tomu určené dle druhu odpadu. V předložené práci jsou zpracovány dočasné 
možnosti technologie sběru TKO a jsou navrženy některé možné nové technologie 
v oblasti sběru komunálních odpadů ve městě Most a jeho okolí. V první části jsou stručně 
vysvětleny základní pojmy odpadového hospodářství zaměřené na oblast nakládání 
s komunálním odpadem respektive domovním odpadem. V další části je zveřejněn přehled 
současných technologií sběru TKO, jejich výhody či nevýhody, technologie jejich svozu. 
Následně je popsána nová technologie sběru TKO některých podzemních kontejnerů, 
jejich manipulace a aplikace a využití na území ČR inspirována v některých zahraničních 
městech. V experimentální části je vyhodnocení názorů občanů města Mostu na současnou 
situaci v oblasti nakládání s komunálním odpadem a jejich postoj k vybudování 
podzemních kontejnerů.  Na závěr práce je navržena instalace podzemních kontejnerů na 
území města Mostu a částečný průběh realizace pilotního stanoviště podzemních 
kontejnerů před Magistrátem města Mostu. 

 

Klíčová slova: odpad, TKO, technologie, recyklace, nakládání, sběr, svoz, podzemní 
kontejner, město Most 

 
Annotation  

Every citizen creates waste. Waste must be in the vicinity of his residence to defer 
to the container for this purpose according to the type of waste. In the presented work are 
processed temporary options SCW collection technology and proposes some possible new 
technologies in the collection of municipal waste in the town Most and its surroundings. 
The first section briefly explains the underlying concepts of waste management focusing 
on the management of municipal waste or household waste. In the next part is published 
review of current technologies SCW collection, their advantages and disadvantages of 
technology collection. Subsequently, new technology is described SCW some underground 
collection containers, the handling and application and use in the Czech Republic, inspired 
in some foreign cities. In the experimental evaluation section views of the town Most of 
the current situation in the field of management of municipal waste and their position to 
build the underground containers. Finally, the work is proposed the installation of 
underground containers in the city and the most part the course of the pilot sites 
underground containers before municipal corporation Most.  

 

Keywords: waste, SCW, technology, recycling, disposal, collection, removal, 
underground container, town Most  
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 ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o nakládání s komunálními odpady na Mostecku. Tak 

jako každé město, tak i město Most má zájem na udržování pořádku a na rozvoji města. Po 

likvidaci původního města z důvodu těžby, začalo růst nové moderní město s širokou 

výstavbou sídlišť, kam bylo situováno největší množství obyvatel. Každý obyvatel, ať 

mladý nebo starý, produkuje odpad. V současnosti jsou na sídliště přistavovány řady 

kontejnerů, ale i přesto je jejich kapacita nedostačující a nepořádek okolo alarmující. 

Kontejnery jsou často přeplněné a společnost zabývající se svozem odpadů „nestíhá“ 

kontejnery vyprazdňovat. Kontejnery z důvodu přeplněnosti často nelze uzavřít, tudíž 

dochází během zvýšených povětrnostních podmínek k rozfoukání odpadků po okolí. Na 

přistavení dalších sběrných nádob není volná plocha, již teď zabírá mnoho kontejnerů 

místo na pozemních komunikacích, což je dalším problémem sídlišť, z důvodu nedostatku 

parkovacích míst. Kdo jiný, než běžný občan může hodnotit stávající situaci v oblasti 

nakládání s komunálním odpadem ve městě Most. Byl proveden průzkum a vyhodnoceny 

názory občanů. 

Cílem práce je navrhnout taková řešení, která pomůžou občanům zpříjemnit život 

na sídlišti či v jiných částech města, a to vybudováním podzemních kontejnerů, kde část 

sběrné nádoby je uložena v půdním prostoru a část je nad zemí, kde je umístěn vhazovací 

otvor. Inspirace přišla ze zahraničí a jejich instalace již byla realizována na řadě míst ČR a 

přinesla spousty výhod ve sběru komunálních odpadů. Jsou přínosem například jak 

z důvodu ekonomického, tj. nižší náklady na provoz, tak z důvodu estetického tím, že jsou 

instalovány do historických částí měst či jako efektivní řešení pro sportoviště. Důležitým 

přínosem je také zvýšení separačních složek odpadů. V práci jsou uvedeny některé 

společnosti, které se zabývají dodávkou a instalací sběrných nádob v podobě podzemních 

kontejnerů. Jsou zde popsány různé druhy kontejnerů, které české či zahraniční společnosti 

dodávají na trh, jejich montáž, manipulace s nimi a nároky na svoz těchto sběrných nádob.  

Magistrát města Mostu se rozhodlo instalovat prvotní pilotní stanoviště podzemních 

kontejnerů vedle budovy magistrátu v centru města, kde každý obyvatel bude moci nové 

řešení sběru komunálních odpadů využít. Postup částečné realizace je v experimentální 

části popsán. Dále v diplomové práci byla provedena anketa, zda obyvatelé přivítají 

výstavbu PK, jejich souhlas či nesouhlas a rozhodnutí občanů města pro určení případných 

stanovišť budoucí realizace. 
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1 Nakládání s komunálními odpady 
 

Nejdůležitějším pojmem celého odpadového hospodářství je odpad.  Pojem 

„odpad“ dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má v úmyslu nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Setkáváme se s ním přímo na každém 

kroku našeho života.  

Odpadem ovšem může být jakákoliv movitá věc, protože okruh odpadů 

vymezených v katalogu odpadů není nijak omezen. Osobou může být jakákoliv osoba, její 

vlastník či nájemce, oprávněný nebo neoprávněný, jakýkoliv držitel. 

Původcem odpadů dle zákona o odpadech je právnická či fyzická osoba oprávněná 

k podnikání, při jejíž činnosti vzniká odpad. Obec se stává původce a vlastníkem odpadů 

v okamžiku, kdy jakákoliv osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. 

Odpad zařazuje podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) do 

kategorie ostatní (O) a nebezpečný (N) – seznam nebezpečných odpadů je uveden v příloze 

č. 2 Katalogu odpadů, nebezpečné odpady jsou označovány * (Hlavatá, 2007). 

Největší podíl produkovaných tvoří odpady z průmyslu, energetiky a zemědělství 

(MŽP, 2009). Celkový dohled a kontrolu nad činnosti v oblasti nakládání s odpady, mezi 

které patří třeba předcházení jejich vzniku či následné nakládaní s nimi, má odpadové 

hospodářství. 

 

1.1 Komunální odpad 
 

Obyvatelstvo se v současné době při produkci odpadů nejvíce setkává s pojmem 

„komunální odpad“. V komunálním odpadu se vyskytují nebezpečné odpady v daleko 

menší míře než v průmyslové sféře, nicméně nejsou o nic menší hrozbou pro poškození 

životního prostředí (Kreníková, 1999). 

 Je to různorodá směs mnoha látek, věcí a surovin, které pro nás ztratily svoji 

původní hodnotu (Hlavatá, 2007). Dle zákona č. 185/2001 Sb. je komunální odpad – 
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veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, produkující odpad podobný 

komunálnímu odpadu, se mohou smluvně zapojit do systému nakládání s tímto druhem 

odpadu zavedeného obcí (Hlavatá, 2007). 

 

Komunální odpad podle Katalogu odpadů náleží do skupiny 20: Komunální odpady 

(odpady z domácností podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

včetně složek z odděleného sběru.  

 

1.1.1 Charakteristika komunálních odpadů 
 

Komunální odpady jsou velmi různorodý materiál z hlediska jeho 

fyzikálněchemických vlastností. Záleží hlavně na druhu zástavby obcí, způsobu vytápění, 

životním stylu obyvatel. Takže v komunálním odpadu můžeme najít: složky z odděleného 

sběru (papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven – 

kuchyňské odpady, oděvy, textilní materiály, kůže a pryž, rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

fotochemikálie, pesticidy, zářivky, tuky a oleje, barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice, detergenty, léčiva, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická 

zařízení, dřevo, plasty, kovy, keramika, kámen, odpad ze zahrad a parků – zemědělské 

odpady, ostatní komunální odpad – což je směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční 

smetky, odpad z čištění kanalizace, hygienické potřeby, silně znečištěné papíry, cd nosiče, 

zrcadla, konzervy, kovové víčka, kovové fólie, objemný odpad a komunální odpady jinak 

blíže neurčené vznikající na území měst a obcí, podléhající pravidelného organizovanému 

svozu.  Z toho vyplývá, že největší význam mají odpady shromažďované 

v normalizovaných nádobách, pravidelně odvážené firmami, které jsou vybaveny 

speciálního prostředky (Hlavatá, 2007). 

KO je speciální jednak svou povahou a jednat to je jediný odpad, za který nenese 

jeho „původce“ přímou zodpovědnost, ale přejímá zodpovědnost obec (Bielan et al., 2004). 

Stručně je možno KO z hlediska jeho třídění rozdělit na směsný komunální odpad a 

separovaný odpad. 
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SKO se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou 

povinni s ním nakládat jako s nebezpečným (Hlavatá, 2007). 

 

1.1.2 Složení komunálních odpadů 
 

Jeho složení je různorodé a projevuje se: 

‐ proměnlivým složením jak množství, tak kvality odpadů, 

‐ nestejnorodostí tvaru odpadu – jak SKO – bez předchozího roztřídění, tak i separovaný 

odpad 

‐ potenciálním infekčním ohrožením spojeným s chorobnými zárodky v: 

• netříděném komunálním odpadu, 

• selektivním nahromadění mokré frakce v biologicky rozložitelných odpadech z kuchyní a 

stravoven, 

• odpadu z čištění kanalizace, kalu, septiků a žump apod.  

 

‐ nestabilitou, schopností zahnívání odpadů a vylučování nepříjemných pachových emisí 

z organické (mokré) frakce odpadů jak v místě vzniku, shromažďování, tak i dalšího 

zpracování nebo zneškodnění, 

‐ přítomností nebezpečných odpadů, tj. spotřební chemií používanou v domácnostech, léků, 

různých baterií, zářivek apod. 

‐ znečištěním ostatních složek komunálních odpadů (frakce surovin, materiálů) 

nebezpečnými organickými a anorganickými látkami – hlavně těžkými kovy atd. (Hlavatá, 

2007). 

Vše je závislé na přístupu a uvědomění občanů v oblasti nakládání odpadů a 

ochraně životního prostředí. Lidé by si měli uvědomit, že pokud odpad skončí ve sběrné 

nádobě na směsný komunální odpad, nikdy už se nedotřídí. Mnohdy skončí na skládkách 

odpad, který obsahuje velké množství dále využitelných surovin. 
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1.1.3 Skladba domovního odpadu  
 

 Největší podíl nad skladbou komunálního odpadu (obr. č. 1) má obyvatelstvo. 

V každé domácnosti vzniká odpad. Skladbu domovního odpadu a množství si každý ve své 

domácnosti určuje sám. Mírně odlišná je skladba obyvatelstva žijících v bytech od 

obyvatelstva žijících v rodinných domech. Jedná se o bioodpad ve formě posekané trávy 

apod. 

 

  

Obr. č. 1 – Skladba domovního odpadu – (% hmotnosti)  (převzato a upraveno, Hlavatá, 

2007) 

 

Z obrázku č. 1 je patrné, že stále největší podíl domovního odpadu má směsný 

komunální odpad. Každý rok se situace mění a občané se snaží podíl směsného 

komunálního odpadu snižovat, tím, že ve svých domovech odpad roztřídí.  

S rostoucí životní úrovní a s množstvím výrobků a obalů různého složení na trhu 

roste množství odpadů. Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů, z produkce 

KO je to až 200 – 300 kg za rok.  (tab. č. 1).  Pokud se však odpady už doma třídí a dávají 

do barevných kontejnerů, umožní se tak recyklace více než třetiny tohoto množství. Za rok 

tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Produkci komunálního 

odpadu si sleduje každý Krajský úřad sám (tab. č. 2) a  celková data v celé ČR  zpracovává 

Český statistický úřad (tab. č. 3). 
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Tab. č. 1: Produkce komunálního odpadu v kg/obyvatele v období 2006-2007 pro kraje ČR 

(ČSÚ, 2008) 

   2 006   2 007 
Hl. m. Praha  280  288 
Středočeský  343  349 
Jihočeský  289  281 
Plzeňský  306  313 
Karlovarský  302  320 
Ústecký  319  300 
Liberecký  277  286 
Královéhradecký  279  279 
Pardubický  291  283 
Vysočina  305  276 
Jihomoravský  283  275 
Olomoucký  283  289 
Zlínský  288  287 
Moravskoslezský  287  272 
ČR celkem  296  293 

 

 

Graf č . 1: Produkce komunálního odpadu v kg/obyvatele za rok 2006-2007( ČSÚ, 2008) 
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Tab. č. 2: Produkce komunálních odpadů v tis. t. za rok 2006-2007(ČSÚ, 2008) 

 

   2006  2007 
Hl. m. Praha  330  344  
Středočeský  398  414  
Jihočeský  182  177  
Plzeňský  169  174  
Karlovarský  92  98  
Ústecký  263  248  
Liberecký  119  124  
Královéhradecký  153  154  
Pardubický  147  144  
Vysočina  156  142  
Jihomoravský  320  312  
Olomoucký  181  185  
Zlínský  170  169  
Moravskoslezský  360  340  
ČR celkem  3 039  3 025  

 

Graf č . 2: Produkce komunálních odpadů v tis. t. za rok 2006-2007(ČSÚ, 2008) 
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Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky, je závazná část POH ČR, která řeší 

v obecné rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů a bezpečné odstraňování 

odpadů. Z toho pro oblast komunálních odpadů vyplývá: 

→ zvýšit materiálovou recyklaci komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 (pozn. cca 10% se recyklovalo). 

→ snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 a s výhledem postupného snižování. 

→ snížit maximální množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky 

tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 

50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového 

množství BRKO vzniklého v roce 1995  (Hlavatá. 2007). 

 Zda dojde k dosažení těchto cílů je otázkou. Skládkování a spalování komunálních 

odpadů v letech 2003 – 2007 k celkovému počtu odpadů znázorňuje graf č. 5.  

                           

Graf č . 5: Skládkování a spalování KO v % (ČSÚ, 2008) 
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1.2.1 Činnosti v oblasti nakládání s komunálními odpady  
 

Mezi základní činnosti s komunálním odpadem je možno zařadit jeho 

soustřeďování, třídění, sběr, výkup a skladování. Mezi další činnosti patří jeho úprava, 

využívání a odstraňování (Hlavatá, 2007). 

 

1.2.2 Omezení komunálních odpadů 
 

 Omezení komunálních odpadů je jeden z nejdůležitějších kroků v řešení 

problematiky odpadů. Občané by se měli zamyslet nad tím, zda věc, které se zbavují nelze 

dále ekonomicky využít (př. textil, nábytek, elektrozařízení apod.). 

K dosažení ekologického způsobu nakládání s odpady je potřeba volit postupy a 

priority: 

▪ minimalizace vzniku odpadů vhodnými legislativními kroky, 

▪ třídění odpadů u původce, 

▪ recyklace využitelných surovin, včetně kompostování bioodpadu, 

▪ energetické využití vhodných odpadů ke spalováním v moderních spalovnách jako 

paliva, 

▪ materiálové využití pevných zbytků po spalování např. ve stavebnictví, 

▪ skládkování těch odpadů, které nelze jinak využít (Bielan et al., 2004). 

 

K omezení komunálních odpadů může dojít, pokud obyvatelstvo bude: 

▪ kupovat větší balení = menší množství obalového materiálu, 

• nekupovat si při každém nákupu igelitovou tašku 

▪ nekupovat zboží s přehnaně luxusními obaly – takové obaly mají často vyšší cenu než 

zboží, které chrání. 
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▪ neplýtvat elektřinou, teplem a vodou, 

▪ kupovat kvalitní věci, které vám déle vydrží, či kupovat věci s výměnnými součástkami, 

▪ uvažovat, zda opravdu potřebujete kupovat nové věci, 

▪ třídit odpady - recyklovat  (Šťastná, 2007). 

Recyklace - (z anglického slova recycling = recirkulace, vrácení zpět do procesu) 

znamená znovu využití, znovuuvedení do cyklu výrobního, uživatelského. 

 Hranice subsystému recyklační technologie a jeho příslušnost k výrobnímu 

subsystému je třeba dobře vymezit, protože na nich závisí do značné míry i cena druhotné 

suroviny, optimální umístění recyklačního zařízení v oblasti. 

 V podstatě mohou nastat čtyři základní případy: 

→ recyklační technologie je subsystém v rámci výrobního subsystému, kde odpad vzniká. 

Odpad zpracuje na druhotnou surovinu jeho producent, 

→ recyklační technologie je subsystémem výrobního subsystému, kde je odpad používán. 

Odpad převede na druhotnou surovinu jeho odběratel (zpracovatel), 

→ recyklační technologie je složena ze dvou částí, z nichž každá náleží jednomu 

výrobnímu subsystému. Odpad částečně zpracuje producent odpadu a zpracování dokončí 

jeho odběratel, 

→ recyklační technologie je samostatným výrobním systémem. Specializovaná organizace 

uzavírá s producenty odpadů dohody o převzetí (zakoupení) odpadu, odpad zpracuje na 

vlastních zařízeních a předává (prodá jej odběrateli jako druhotnou suroviny). 

Recyklace odpadů je jednou z cest k řešení surovinového problému, k úspoře 

materiálů a energií, k ochraně životního prostředí, tzn. k postupnému sbližování zájmů 

ekonomie, ekologie a energetiky (Bielan et al., 2004). 

Z komunálního odpadu jde vytřídit a recyklovat skoro 50%. Skutečně se třídí a 

využívá jen kolem 10 až 15%. Je to průměrná hodnota. Nejlépe se recyklují papír a plast. 

Komunální odpad má sice malý podíl z celkového množství odpadů, ale i tak má smysl 

recyklovat. Pro obec to znamená menší množství ukládaných odpadů na skládku, tudíž i 
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snížení poplatku za ukládání na skládku a tím i pro obyvatele snížení poplatků za 

komunální odpad (Šťastná, 2007). 

Z toho všeho vyplývá, že odpad můžeme podle využitelnosti rozdělit: 

1) Využitelný odpad – může sloužit jako druhotná suroviny. Lze ho použít hned či po 

úpravě. 

2) Nevyužitelný odpad – je potřeba alespoň zneškodnit. 

 

1.3 Platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství 
 

  V souvislosti s odpovědným řešením všech ekologických problémů v naší republice 

se stejně odpovědně přistupuje k problematice odpadů a odpadového hospodářství ze 

strany legislativních orgánů a orgánů státní správy. V poměrně krátké době byla vytvořena 

legislativa odpadového hospodářství, která vycházela ze zkušeností a z právních norem 

vyspělých evropských států.(Kreníková, 1999). 

 Je nutno konstatovat, že legislativní zázemí právě v oblasti nakládání s odpadem je 

velmi důležité a jeho harmonizace přes hranice se zejména ve společných hranicích EU 

jeví jako nezbytnost (Bielan et al., 2004). 

 Státní správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají: 

●  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

●  Česká inspekce životního prostředí 

●  celní orgány 

●  okresní úřady 

●  obce 

 

Zákony: 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. - byl schválen v roce 2001 a publikován ve 

Sbírce zákonů pod. č. 185 v pořadí již jako třetí právní forma v oblasti odpadového 

hospodářství po roce 1989. Na rozdíl od předcházejících právních předpisů (zákona č. 

238/1991 Sb. a zákona č. 125/1997 Sb.), jejichž úkolem bylo především nastolit určitý 

minimální právní režim a zajistit mapování a podchycení základních problémů, respektive 
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zahájit proces aproximace s komunitárním odpadovým právem, zákon č. 185/2001Sb. byl 

koncipován jako systematická a komplexní právní úprava odpadového hospodářství. 

Následný právní vývoj znamenal ovšem řadu zásahů do tohoto zákona, v jejichž důsledku 

představuje současné znění zákona o odpadech značně komplikovanou a mnohdy obtížně 

aplikovatelnou právní úpravu (Jirásková, Sobotka 2005). 

 Smyslem zákona je stanovit závazný režim při nakládání s odpady, který je založen 

na ochraně životního prostředí. Nakládání s odpady je vymezeno jako činnost, jejímž 

předmětem jsou odpady, zejména shromažďování, přeprava, skladování, zneškodňování 

včetně péče o místo zneškodňování. Dále sem patří sběr, výkup, úprava, třídění, 

zpracování a využívání odpadů jako druhotné suroviny.(Kreníková, 1999). 

 První jeho novela, provedená zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, nabyla 

účinnosti 1. ledna 2002. Dosud byl zákon o odpadech již několikrát novelizován právními 

předpisy. Důvody pro jejich přijetí byly v zásadě dvojího druhu. Na prvním místě 

problémy spojené s dosavadní aplikací zákona, popřípadě reakce na změny souvisejících 

oblastech. Z těch nejvýznamnějších sem lze zařadit především novelu provedenou 

zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, která zahrnula do integrovaného 

povolení některé správní akty vydávané podle zákona o odpadech; dále pak novelu, 

provedenou zákonem č. 275/2002 Sb., doplňující do zákona §17a, a tedy poplatek za 

komunální odpad jako další možnost úhrady nákladů spojených s provozováním systému 

nakládání s komunálním odpadem. Poslední významná novela v této oblasti byla 

provedena zákonem č. 320/2002 Sb., který upravil výkon státní správy v souvislosti 

s rušením okresních úřadů.  

 I přes výše zmíněný vysoký počet úprav zákona o odpadech nelze očekávat, že by 

jeho stávající znění bylo konečné a nebude v následujících letech podléhat dalšímu vývoji. 

Zákon o odpadech již neupravuje pouze problematiku nakládání s odpady, ale velmi 

výrazně proniká rovněž do oblasti nakládání s výrobky (např. elektrozařízení) jako 

potenciálnímu zdroji odpadů. Nabízí se tedy otázka, nakolik je současný zákon o odpadech 

schopen systematicky řešit tak rozsáhlou problematiku (Jirásková, Sobotka 2005). 

Cíle pro různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení 

jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky na roky 2003 – 2013, 

který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Jeho plnění je 

každoročně vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotící zprávy, která je zveřejňována na 
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stránkách ministerstva. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také 

plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového hospodářství původců odpadů v 

celé ČR (MŽP, 2009). 

- další zákony související: vodní zákon, zákon o ochraně ovzduší, zákon o 

posuzování vlivu na životní prostředí, zákon o ochraně přírody aj. 

 

Vyhlášky: 

Vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady – vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je 

zvláštním předpisem, který upravuje nakládání s nimi. Rozumí se jakákoliv činnost, jejímž 

hlavním předmětem jsou odpady: úprava, shromažďování, doprava a přeprava, skladování, 

využití, zneškodňování. Dále je zde upřesněno nakládání s nebezpečnými odpady a také 

např. požadavky na zneškodňování odpadů (např. skládkování). 

Vyhláška MŽP č. 339/1997 Sb., o podmínkách pověření k hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů a podrobnosti o vydávání, odebírání a náležitostech 

osvědčení. 

Vyhláška MPO č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly. 

Vyhláška MPO č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných 

obalů. 

Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu. 

Vyhláška MŽP č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. 

Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. 
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Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů – zařazení odpadu 

podle katalogu odpadů, tj. přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení jeho kategorizace, je 

nutnou podmínkou pro další nakládání s ním. 

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě. 

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 

směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg. 

Vyhláška MŽP č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 

Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  

Vyhláška MŽP č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů. 

Vyhláška č. 504/2004, kterou se mění vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.  

Vyhláška č. 505/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o 

podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. 

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této evidence. 

Nařízení: 

63/2003 Sb., Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny 

informací o nejlepších dostupných technikách 
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111/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů 

184/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., 

kterým se stanový seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, 

a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a 

obalů. 

197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR (MŽP, 2009). 

  

2 Technologie sběru TKO 
 

Komunální odpad se shromažďuje v místě jeho vzniku, tj. domácnostech, 

administrativních centrech, u fyzických osob, v místech rychlého občerstvení, v průmyslu 

apod. do nádob k tomu zvlášť určených (Hlavatá, 2007). 

Sběr se uskutečňuje podnikatelskými či jinými subjekty s cílem získat sběrový 

odpad, popř. druhotnou surovinu a usnadňuje eliminaci nebezpečných látek (Kreníková, 

1999). 

Způsob, kterým je odpad předkládán ke sběru pro následné zpracování mimo jeho 

místo vzniku, má rozhodující význam pro další možnosti nakládání s komunálním 

odpadem a zejména jeho další využití (Hlavatá, 2007). 

Dohled nad technologií sběru komunálních odpadů má obec, která celý systém 

zajišťuje.  

 

2.1 Sběr využitelných odpadů 
 

Sběr využitelných složek komunálních odpadů v podmínkách ČR probíhá 

v integraci se systémem sběru obalových odpadů. Sběr využitelných odpadů je historicky 

zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál se sbírá zvlášť do speciálních nádob, pytlů 

nebo jiných sběrných prostředků. Pouze nápojové kartony, jejichž sběr je zaváděn 
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postupně v posledních čtyřech letech, jsou často sbírány díky nízkému výskytu ve směsi 

s papírem nebo plasty.  

Hlavní nevýhody více komoditního sběru spočívají ve zvýšené četnosti svozu 

v častém přeplnění kontejnerů, v nízké výtěžnosti surovin a také ve vysokých nákladech 

následného dotřídění sebraných složek. 

Úspěšnost odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů je vedle 

vybavenosti sběrné sítě výrazně závislá na chování občanů (Kotoulová, 2008). 

 

2.2 Způsoby sběru využitelných složek komunálního odpadu 
 

Systémy separace využitelných složek komunálních odpadů mohou mít několik 

podob. Obecně lze tyto systémy charakterizovat podle: 

 

a) dostupnosti sběrného místa pro občany (donáškový sběr, odvozový sběr), 

b) stupně tříděných druhů odpadů (jednosložkový sběr, vícesložkový sběr), 

c) používané technologie (nádobový sběr, beznádobový sběr, pytlový sběr), 

d) způsobu sběru (stacionární sběr – určená sběrná místa, mobilní sběr).  

 

Vhodnými a všeobecně rozšířenými sběry pro oddělené shromažďování skla, 

papíru a plastů jsou donáškový nebo odvozový způsob sběru v podobě nádobového či 

pytlového sběru a se zaměřením především na jednosložkový sběr. S rostoucí výtěžností 

sběru dochází u papíru a plastů k přechodu na odvozové systémy sběru. Sklo vzhledem ke 

své hmotnosti a rychlosti naplnění sběrných nádob bude i výhledově sbíráno donáškových 

způsobem a podle současných požadavků zpracovatelů postupně do oddělených nádob 

podle barev (čiré, barevné) a se spodním výsypem.  

Vhodnost jednotlivých způsobů odděleného sběru využitelných složek 

komunálních odpadů ve vztahu k jednotlivým komoditám vyjadřuje tabulka č. 4. 

 



Lenka Zikmundová: Výstavba podzemních kontejnerů TKO ve městě Most 

2009  27 
 

Tab. č. 4: Vhodné způsoby sběru využitelných složek komunálního odpadu (odpadové fórum, 

2008) 

Ukazatel Donáškový sběr Odvozový sběr Pytlový sběr 

Oblast využití 
vhodný pro rodinné 
domy, 

vhodný pro bytové 
domy 

vhodný pro 
soustředěnou  

  
popř. pro panelové 
 sídlištní domy 

a soustředěnou 
zástavbu 

zástavbu rodinných 
domů 

    rodinných domů   

Sběrné nádoby 
kontejnery se 
spodním  nádoby 80 - 360 litrů pytle plastové o objemu

  výsypem 0,5 - 3,5 m3 70 - 120 litrů 
  kontejnery s horním kontejnery s horním   
  výsypem 1,1 m3 výsypem 1 100 litrů   
Počet obyvatel 200 - 300 4 - 15 obyvatel 1 domácnost 
na sběrné místo   (nádoby 80 - 360 litrů)   

    
200 (nádoby 1100 
litrů)   

Donášková 100 - 150 m 0 -30 m 0 m 
vzdálenost   50 m   
Umístění nádob určená místa v obci před obytnými domy v domácnostech 
Životnost nádob 6 -8 let 6 - 8 let 1 - 4 týdny 
Svozová technika nákladní automobil  svozový automobil nákladní automobil 
  s hydraulickou rukou s lineárním lisem   
  svozový automobil   
  s lineárním lisem     
Interval svozu 1 x týdně (papír, plasty), 3 - 6 týdnů (sklo)   
Kvalita a účinnost nižší vyšší vysoká 
sběru       

Akceptovatelnost 
nižší (závislost na 
hustotě  vysoká 

vysoká (při užití v 
zástavbě 

obyvatelstvem sběrné sítě)   rodinných domů) 
 

       

2.2.1 Donáškový sběr 
 

V obcích a městech ČR převládá stále donáškový způsob sběru, kdy občané musí při 

odevzdání vytříděných složek svého odpadu překonat určitou vzdálenost. Výtěžnost 

odděleného sběru ovlivňuje do značné míry vybavenost území a dostupnost sběrné sítě pro 

občany. Současnou vybavenost obcí ke sběru jednotlivých komodit ukazuje tabulka č. 5 k  

datu 31. 12. 2007. 
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Tabulka č . 5: Vybavenost obcí pro sběr využitelných složek (odpadové fórum, 2008) 

Komodita Počet obcí Počet obyvatel Počet Počet 
Počet 
sběrných 

  sbírajících napojených  kontejnerů pytlů dvorů 
  danou  na sběr (ks) (ks) (ks) 
  komoditu dané komodity       
Papír 4 316 9 467 258 39 705 119 242 323
Plast 5 613 10 065 840 59 811 547 609 264
Sklo barevné 5 483 10 016 856 46 027 21 082 200
Sklo bílé 1 912 5 758 843 11 125 12 107 94
Nápojový karton *) 865 3 356 246 4 642 36 852 30
Kov 1 138 6 689 336 620 1 528 392
Celkem 5 649 10 080 027 161 930 738 420 523

*) Pouze obce, které sbírají nápojový karton jako samostatnou komoditu, více než 2 000 obcí sbírá 
 

                

  Umístění kontejnerů by mělo mít pro občana přijatelnou donáškovou vzdálenost, 

která se obvykle stanoví na 100 - 200 m od obytného objektu. Donášková vzdálenost závisí 

na hustotě obytné zástavby a na hustotě sídlících obyvatel. Počet obyvatel na jedno hnízdo 

kontejnerů by podle hustoty osídlení neměl přesáhnout 300 obyvatel. V zástavbě rodinných 

domů je počet obyvatel nižší, optimální 100 – 200 obyvatel na jedno hnízdo (Kotoulová, 

2008). 

 

2.2.2 Odvozový sběr 
 

Odvozový způsob sběru je nejčastěji občany preferován, je kvalitativně vyšším 

standardem odděleného sběru a pro občany také pohodlný. Při užití sběrných nádob jsou 

tyto nádoby umístěny buď v obytném objektu, nebo v jeho těsné blízkosti. Vzdálenost 

sběrných nádob od objektu by neměla přesáhnout 30 metrů. 

Odvozový způsob sběru se používá v především v zástavbě bytových domů. 

V současnosti je při hustotě menší než 200 obyvatel na jedno hnízdo již zaveden 

v panelových sídlištích v řadě měst. Je vhodný i k aplikaci v centru městské zástavby a 

v zástavbě rodinných domků. V zástavbě rodinných domů je také výhodné zavedení 

mobilního sběru „dům od domu“ v kombinaci např. s pytlovým sběrem.  
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Odvozový způsob sběru je náročnější na obsluhu (větší počet menších nádob 

k naložení), mnohdy je nutno provádět i zanášku do obytných objektů. Způsob je také 

provozně nákladnější. U odvozového způsobu sběru se za optimální považuje týdenní svoz 

vytříděných složek, na rozdíl od donáškového způsobu snižuje potřebu výkonů sběru 

směsného (zbytkového) komunálního odpadu. Se zvyšujícími se požadavky na zvýšení 

výtěžnosti odděleného sběru bude postupný přechod na tento způsob sběru nevyhnutelný 

(Kotoulová, 2008). 

 

2.2.3 Pytlový sběr 
 

Modifikací donáškového i odvozového způsobu sběru je třídění a shromažďování 

sbíraných komodit do pytlů, obvykle plastových nejlépe hůře poškoditelným. Plastové 

pytle je nutné dodat do domácností v dostatečném množství. Naplněné pytle jsou pak 

sbírány odvozovým způsobem. V určené svozové dny objíždí obytné objekty svozový 

automobil nebo lze pytle shromažďovat na vymezených sběrných místech v obci.  

Odvozový způsob pytlového sběru je vhodný pro obyvatele rodinných domů, kteří 

mají více prostoru ke skladování pytlů před jejich odvozem. Velmi omezeně jej lze 

používat v bytových domech.  Pytlový sběr vyžaduje dokonalou organizaci sběru.  

K usnadnění svozu pytlů je vhodné pro sběr jednotlivých surovin použít obvyklé 

barevné označení – modré na papír, žluté na plast, oranžové na nápojový karton. Jako 

optimální se jeví používání pytlů o objemu 70 litrů. Před svozem musí občané pytle 

zabezpečit proti vysypání odpadu. Naplněné pytle se sváží do místa dotřídění sebraných 

odpadů, kde se teprve vyprázdní jejich obsah a roztřídí na prodejné suroviny. Výkony 

svozu jsou nižší než u třídění do sběrných zásob.  

Sběrné pytle při správné manipulaci a údržbě představují vyšší hygienický 

standard. Pytlový sběr se s výhodou používá v oblastech se ztíženou dostupností nebo při 

nedostatku vhodného místa pro instalaci sběrných nádob (např. historický centra měst, 

obchodní a administrativní části měst). 
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Každý ze způsobů odděleného sběru má své přednosti a nevýhody a pro konkrétní 

podmínky v dané oblasti je nutno hledat optimální způsob sběru, který bude zejména 

technicky, ekonomicky a sociálně přijatelný. 

 

Přednosti pytlového sběru: 

‐ výhodnost a pohodlnost pro občany, 

‐ jednoduché určení sběrného místa, 

‐ jednoduchá svozová technika, 

‐ vyloučení údržby a desinfekce sběrných nádob. 

 

Nedostatky pytlového sběru: 

‐ vyšší nároky na organizaci sběru, 

‐ užitím pytlů vzniká většinou další nový odpad, 

‐ užití pytlů je nevhodné pro odpady s větší hustotou (např. sklo) 

‐ pytel je snadno poškoditelný, zejména při styku s ostrými předměty 

‐ nebezpečí znečistění komunikací, ale i ohrožení bezpečnosti dopravy, 

‐ extrémní fyzická námaha obsluhy svozového automobilu, 

‐ dodatečný sběr rozsypaných odpadů, 

‐ potřebné uvolnění a vyprázdnění obsahu pytlů před dotříděním (Kotoulová, 2008). 

 

2.3. Odpadkové nádoby, kontejnery 
 

  V současné době se vyrábí řada odpadkových košů různých typů, tvarů, velikostí a 

barev. Vyrábí se plastové, které jsou vybaveny vnitřními kontejnery pro sběr tříděného 

odpadu, s nožním otevíráním nebo výkyvným víkem. Jsou vyráběny stavebnicové koše 

s vnitřními závěsnými kontejnery. Pro instituce jsou určeny např. plastové nádoby a 

kontejnery, které mají objem 60 l, s velikostí i tvarem jsou určeny pro stísněné prostory. 

Nádoby jsou pro snadnou manipulaci umístěny na podvozcích tak, aby byla umožněna 

manipulace s několika kontejnery pro separovaný odpad. (Hlavatá, 2007) 
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Takto shromážděný komunální odpad je soustřeďován ve zvlášť k tomu určených 

sběrných nádobách nebo kontejnerech, umístěných na vyhrazených stanovištích (Hlavatá, 

2007). 

Na netříděný komunální odpad – směsný komunální odpad slouží plechové nebo 

plastové nádoby o objemu od 70 do 1 100 l. Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu. 

V současnosti se od užívání plechových sběrných nádob z důvodu koroze ustupuje. 

Na tříděný sběr odpadu slouží barevné plastové (obr. č. 2), ale i plechové nádoby o 

objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Velikost záleží na množství obyvatel, pro které jsou 

určeny. Používají se kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony -  vždy záleží na tom, 

jaký svozový prostředek - automobil tyto nádoby vyprazdňuje (Hlavatá, 2007). 

 

 

 

obr. č. 2 – barevné plastové kontejnery (foto: autor) 
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Vybavenost obcí pro nádobový sběr využitelných složek se neustále zlepšuje. Její 

vývoj v letech 2004 – 2007 ukazuje tabulka č. 6. 

 

Tab. č. 6:   Vývoj vybavenosti obcí pro sběr využitelných odpadů (odpadové fórum, 2008) 

Komodita Počet kontejnerů  (v tis. ks)   
  2004 2005 2006 2007
Papír 27,7 31,2 35 39,7
Plast 43,9 49,7 54,7 59,8
Sklo barevné 37,1 40,2 44,7 46
Sklo bílé 4,5 4,8 7,7 11,1
Nápojový karton 1,8 1,6 3,5 4,6
Kov 0,9 0,9 0,7 0,6
Celkem kontejnerů 115,8 128,3 146,4 161,9
Odhadovaná donášková vzdálenost 
(m) 170 148 143 138
Počet obyvatel na 1 sběrné hnízdo *) 252 232 205 186

             *) Sběrné hnízdo = 3 kontejnery pro sběr papíru, plastu a skla 
 

        

2.3.1 Odpadkové nádoby  - popelnice, odpadkové koše 
 

 V současné době je na trhu mnoho výrobců a dodavatelů zabývající se 

shromažďovací prostředky. Rozlišujeme je dle objemu: 

malé s objemem do 110 l, 

střední s objemem 110 – 1 100 l, 

velké s objemem nad 1 100 l. 

 

Užití konkrétního typu kontejneru, popelnice či koše závisí na místních 

podmínkách, technické vybavenosti firem, počtu obyvatel a přepravních vzdálenostech.   

 

2.3.2 Odpadkové přepravníky – kontejnery 
 

 O umístění přepravníků, kontejnerů či jiných sběrných nádob rozhoduje obec. 

Obyvatelstvo či právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání může obec zažádat o 
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umístění kontejneru z důvodu žádného výskytu či nedostačující kapacity kontejneru 

v místě jejich bydliště nebo sídla firmy. Rozlišujeme kontejnery dle objemu: 

malé s objemem 1 100 l, 

střední s objemem 1 100 – 5 000 l 

velké s objemem nad 5 000 l (Hlavatá, 2007). 

 

Pro sběr využitelných složek plastů a papíru se nejčastěji používají kontejnery 

s horním výsypem o objemu 1 100 l a pro sběr skla kontejnery se spodním výsypem o 

objemu 1 100 – 1 500 l. Nelze jednoznačně doporučit vhodnost typu kontejnerů pro sběr 

těch kterých komodit. 

 

2.3.3 Sběrné pytle 
 

Jak již bylo napsáno v kapitole č. 2.2.3., sběrné pytle se užívají hlavně v oblastech 

s rodinnými domy nebo v oblastech, kde nelze použít jinou sběrnou nádobu. Je vhodné 

volit pro sběr surovin pytle s barevným označením pro sběr jednotlivých surovin. Nejvíce 

používané jsou pytle o objemu 70 litrů. Důležité je pro svoz pytlů je dostatečně zajistit 

proti vysypání odpadu. Naplněné pytle se odnáší do míst k tomu určeným. Výkony svozu 

jsou nižší než utřídění do sběrných nádob (Kotoulová, 2008). 

 

2.3.4 Velkoobjemové kontejnery  
 

Slouží k odkládání objemného odpadu – odpad, který se s ohledem na své rozměry 

či hmotnost se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů. Patří sem odpad např. zbytky 

dřevěných obalů, koberce, linolea, nábytek, umyvadla, textilní materiál apod. Není 

povoleno odkládat do velkokapacitních kontejnerů např. stavební odpad, elektronika (např. 

televizory, lednice, monitory, zářivky a výbojky), autobaterie a jiné nebezpečné odpady. 

Nejčastěji jsou na sběrných dvorech nebo jsou umisťovány v obcích v době jarního 

úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 

5 až do 30 m3. (Hlavatá, 2007) 
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V některých městech je velkokapacitní kontejner umisťován v oblasti obytných 

domů v intervalech, které zveřejňuje obec.  

O datu, kdy budou kontejnery přistaveny k jejich bydlišti, se občané mohou 

informovat osobně na obecním či městském úřadě nebo pomocí využití informačního 

portálu umístěného na internetu. 

 

2.4 Sběrný dvůr (recyklační dvůr) 
 

Je místo, kde je možné odevzdat objemný odpad, který se nevejde do běžných 

kontejnerů a odpady, které se nesmí vyhodit do běžných shromažďovacích prostředků. 

Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů, které musí být 

uvedeny na viditelném místě. 

Na sběrný dvůr je možné odvážet většinou tyto druhy odpadů: 

a) Kovy: železný šrot, kovové nářadí, součástky, hliníkové předměty, barevné kovy, 

plechovky, hrnce, dále ve velkém množství hliníková víčka, alobal apod. 

b) Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a 

zeleniny, slupky apod. 

c) Velkoobjemový odpad – takový odpad, který nelze vzhledem ke svým rozměrům nebo 

hmotnosti uložit do sběrných nádob a neobsahuje nebezpečné složky: starý nábytek 

(křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, 

toalety, pneumatiky apod. 

d) Elektrošrot – vyřazená elektrická zařízení a elektronika např.: televize, rádia, počítače, 

mikrovlnné trouby, ledničky, pračky, mobily, kabely, kuchyňské spotřebiče, elektrické 

nářadí apod. 

e) Stavební suť – čistá stavební suť bez ostatních stavebních odpadů jako je eternit, plasty, 

dřevo, sklo, keramika, dlaždičky a železné výztuže: cihly a beton z drobných rekonstrukcí 

bytů a rodinných domů. Dále zemina, kameny, beton, zdivo apod. 

f) Nebezpečné odpady – všechny odpady obsahující škodliviny, nebo mající nebezpečné 

vlastnosti. Jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními skladovacími kontejnery 

(ekosklady), kde musí být zabezpečen naprosto bezpečný sběr, manipulace a skladování 

nebezpečných odpadů. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, 
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výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, 

oleje a nádoby jimi znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 

fotochemikálie, pesticidy, domácí úklidová chemie na silné znečištění, rtuťové teploměry, 

repelenty apod.) (Hlavatá, 2007). 

 

Sběrné dvory v případě skladování nebezpečných odpadů musí být dostatečně 

stavebně zajištěny (nepropustné, vodohospodářsky zabezpečené plochy).  

Výhodou provozování těchto dvorů je zajištění dohledu nad umístěním sbíraných 

surovin (odpadů) do příslušné sběrné nádoby a patřičné zajištění. Rozlišujeme několik 

stupňů sběrných dvorů, některé jsou s obsluhou jiné zase bez obsluhy. Za některé odpady 

se platí při odevzdání, některé jsou vykupovány a některé lze ve sběrném dvoru nechat bez 

finančních nákladů (Bielan et al., 2004). 

Další výhodou je jejich časová dostupnost pro občany. 

Zpětný odběr – je dle vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. odebírání použitých výrobků 

povinnými osobami od spotřebitelů (dle §2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

ve znění pozdějších předpisů) bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo 

odstranění. 

Obce mohou uzavírat smluvní vztahy se společnostmi, které zajišťují zpětný odběr 

výrobků. Obci to může přinést řadu výhod: 

- snížení nákladů obce spojených se sběrem, odvozem a následným zpracováním 

některých druhů odpadů sebraných na sběrných dvorech,  

- odvoz a zpracování sebraných druhů odpadů zdarma, 

- získání finanční podpory, 

- dodání shromažďovacích prostředků aj. 

Jedná se o elektrozařízení (televizory, monitory, malé i velké domácí spotřebiče, 

telekomunikační prostředky, světelné zdroje aj.), baterie a akumulátory, obaly z odpadů. 

Patří sem společnosti zabývající se zpětným odběrem provozované na území ČR 

např.: EKOBAT, EKOLAMP, ASEKOL, EKOKOM, ELEKTROWIN aj. 
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Některé společnosti umisťují své sběrné boxy po domluvě s obchodním partnerem 

(prodejcem) přímo do prodejny nebo v současnosti se rozšiřují sběrné boxy na textil, které 

se umísťují před supermarkety (př. obchodní síť Tesco), kde je následně využíván třeba pro 

charitu.  

Léky použité nebo po záruční lhůtě se odevzdávají v lékárnách. Autovraky se 

umísťují na určená vrakoviště, elektronika zpět do prodejny nebo do sběrného dvora a 

pneumatiky prodejci, do servisů nebo do sběrného dvora (Šťastná, 2007). 

Sběrné dvory postupně v mnoha městech a obcích nahradily přistavování 

velkokapacitních kontejnerů na určená sběrná místa. 

 

2.5 Sběrná místa 
 

Využitelné složky, biologicky rozložitelné složky, ale také směsný odpad 

z domácností mohou být sbírány donáškovým způsobem na k tomu účelu vyhrazená sběrná 

místa. Takto je možné organizovat sběr ve městech, ale zejména ve venkovských a 

horských oblastech. Odpad je takto soustřeďován na centralizovaných sběrných místech, 

která jsou pro občany z větší územní oblasti dostupná svou přirozenou spádovostí. 

 Doporučuje se, především s ohledem na hygienická opatření, vybavit takováto stálá 

sběrná místa přepravníky odpadu (kontejnery, valníky), místa označit a ohraničit např. 

jejich oplocením, aby nedocházelo k jejich poškození či zneužití. Svoz odpadů z takto 

vyhrazených sběrných míst je prováděn podle potřeby (po naplnění přepravníků). Vhodné 

je zajistit pravidelnou kontrolu čistoty na určených sběrných místech a informovat sběrnou 

službu o potřebách odvozu odpadů. Tím lze předejít nadměrnému znečištění prostranství či 

přímo tvorbě nepovolených skládek zejména ve městech (Kotoulová, 2008). 

 

2.6 Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů  
 

Je speciálně upravený nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery na 

nebezpečný odpad.  Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky 

(Hlavatá, 2007). 
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V některých městech je prováděn sběr a svoz odpadu způsobem „mobilních 

sběrných dvorů“. Ve stanovených termínech je na určených místech (např. uzavřené 

parkoviště) po stanovenou dobu (několik hodin) odebírán od občanů zejména objemný 

odpad a elektrozařízení a utříděně podle druhů je ukládán do rozmístěných kontejnerů. 

Ukazuje se, že pro občany je tento sběr nadstandardním řešením a pro města zbytečně 

velkou finanční zátěží. Kapacitně postačující pro občany jsou stacionární sběrné dvory, 

mnohdy i jejich kapacita je nadbytečná, tu však lze regulovat četností odvozu odpadů. 

Občané preferují sběrná místa, kde průběžně podle potřeby mohou odpady odložit. Proto 

také snížení četnosti organizování akcí „mobilních sběrných dvorů“ s cílem snížení 

nákladů sběru objemných odpadů, se u občanů nesetkává s pochopením (Kotoulová, 2008). 

 

2.7 Požadavky na shromaždovaní TKO 
  

 Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické 

požadavky: 

► tvarové, barevné nebo popisné odlišení shromažďovacích prostředků odpadů od 

prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, 

► odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 

► zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, 

► zabezpečení okolí před případnou prašností či zápachem odpadů, 

► musí umožnit obsluze bezproblémové vyprazdňování shromažďovacích prostředků, či 

jejich následné čištění. (Hlavatá, 2007). 

  

2.8 Svoz komunálních odpadů v ČR 
 

Ke svozu kontejnerů na SKO a VSKO se používá běžná svozová technika. U 

kontejnerů s horním výsypem je to svozový automobil s lisem a u kontejnerů se spodním 

výsypem pak kontejnerový nosič s hydraulickou rukou. V současné době jsou na trhu 

k dispozici i automobily kombinované. Při svozu vytříděných odpadů je nutné dbát 
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důsledně na označení vozidel ke sběru dané komodity. Tím se předejde častým 

domněnkám občanů o mísení vytříděných odpadů s ostatním zbytkovým odpadem. 

Frekvence svozu sebraných komodit se provádí podle výskytu odpadu a intenzity 

třídění odpadu občany a upravuje se podle potřeb systému. Sklo má delší intervaly svozu, a 

to 3 až 6 týdnů dle počtu napojených obyvatel a umístění, především vzhledem k počtu 

živností napojených na obecní systém v donáškové vzdálenosti.  

U pytlového sběru se užívá různá technika podle dostupnosti. Pytlový sběr je 

náročný na organizaci svozu. Pokud nelze spolehlivě zajistit pravidelný sběr v určených 

intervalech, je vhodné provádět sběr pytlů denně. Ve venkovských oblastech může být 

aplikováno buď soustřeďování pytlů na sběrném místě, nebo mobilní sběr, kdy svozový 

automobil přijíždí ve stanoveném termínu a po dobu např. 20 min odebírá pytle od občanů, 

ale současně může odebírat i jiné komodity (např. objemný odpad, elektrozařízení, 

nebezpečný odpad s uložením do speciálních nádob (Kotoulová, 2008). 

 

2.9 Přeprava odpadů 
 

 Přeprava zahrnuje jednak dopravu odpadu z místa jeho vzniku na místo 

soustřeďování a také přepravu odpadu z místa soustřeďování na místo odstraňování, tak 

aby nedošlo k poškození životního prostředí (Hlavatá, 2007). 

 Přeprava odpadů je závislá na druhu shromažďovaného odpadu. Rozdělujeme ji dle 

použitého dopravního prostředku. Nejběžnější je doprava automobily (systém rotačního 

stlačování nebo lineárního stlačování odpadu), v zahraničí se používá také doprava lodní a 

železniční v přepravních kontejnerech nebo ve slisovacích balících (Hlavatá, 2007). 

 Přehled svozové a transportní techniky: 

• svozové automobily – pro odvoz odpadů v normalizovaných odpadových nádobách, 

• nosiče přepravníků – pro odvoz odpadů umístěné v odpadových přepravnících, 

• nástavba – nádrž na odpady, stlačovací zařízení a vyklápěč nádob, 
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• menší svozové automobily – káry – slouží pro vyprazdňování odpadkových košů, jelikož 

velké vozy se do úzkých ulic nevejdou, 

• vozy na přepravu nebezpečných odpadů – musí být označovány v souladu s Evropskou 

dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a přílohami A 

„Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a B „ Ustanovení o dopravních 

prostředcích a o přepravě“. Povinnosti pro přepravu nebezpečných odpadů jsou stanoveny 

v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zaměstnanci pro přepravu nebezpečných odpadů 

musí být řádně proškoleny (Hlavatá, 2007). 

• speciální vozy na tekuté odpady 

• vozidla s hydraulickou rukou – slouží k nakládání odpadů (objemných sběrných nádob), 

hydraulická ruka má obvykle dosah až 10 metrů a vyzvedne až jednu tunu. 

 

2.10 Poplatky za TKO 
 

Způsob a výši platby za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů si obec stanovuje obecně závaznou vyhláškou. Způsob 

platby upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo zákon č.565/1990Sb., o místních 

poplatcích. Je zcela v samostatné působnosti obcí jaký způsob platby na svém území 

zavedou a stejně tak je plně v jejich působnosti stanovení výše poplatku. 

Maximální výše poplatku za komunální odpad se stanoví podle předpokládaných 

oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem 

rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání 

odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a 

s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku, který je příjmem obce, mohou být 

promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu (MŽP, 

2008).   

V některých obcích může být také platba občanů za komunální odpad zrušena. 

Záleží pouze na obci, jak k platbě přistoupí. 
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3 Podzemní kontejnery 
 

K řešení nedostatku vhodných stanovišť sběrných nádob a z důvodu rozšiřování 

počtu sběrných nádob je zavádění nových technologií sběru TKO. Jedním ze 

způsobů řešení je také nasazení dělených kontejnerů na sklo, a tím se redukuje počet nádob 

při současném zachování třídění skla dle barev a tedy i lepší zhodnocení sebraných složek. 

Další možnosti rozšiřování počtu stanovišť sběrných nádob je vícekomoditní sběr 

do jedné nádoby. Systémy založené na třídění odpadu u občanů způsobem např. suchá 

složka a mokrá složka nebo duté obaly a ploché obaly, s následným dotříděním do 

kvalitativně odlišných skupin prodejných surovin, však nenašly v podmínkách ČR své 

uplatnění.  

Rozšiřování počtu sběrných nádob na oddělený sběr ve městech je často provázeno 

nedostatkem vhodných míst na komunikacích a požadavky na bezpečnost silničního 

provozu. Dalším ze způsobů řešení nedostatku vhodných veřejně přístupných ploch pro 

zřízení stanovišť většího počtu kontejnerů na shromažďování odděleně sebraných složek 

komunálního odpadu je instalace podzemních kontejnerů (obr. č. 3)  (Kotoulová, 2008). 

Obr. č. 3 – průřez podzemního kontejneru (KTECH, 2009) 
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Je to moderní řešení odpadového hospodářství zvláště vhodné pro centra měst, 

historické a památkové zóny. Jsou to architektonicky příznivá řešení čistých a 

nezapáchajících sběrných míst pro využitelné látky z odpadů, ale také i pro vlastní směsné 

odpady. Je to nejlepší řešení z estetického i provozního hlediska. Přináší nové impulsy do 

projektování plánů restruktualizace i do plánů výstavby nových městských území. Od 

běžných kontejnerů se liší kompletním zásobním objemem nádoby (obr. č. 3), který je 

uložen pod zemí. V nadzemní části jsou vidět pouze vhazovací zařízení, které minimálně 

ovlivní prostředí (KTECH, 2009). 

 

3.1 Popis zařízení 
 

Celý systém se skládá z kontejneru, základové vany, betonové výztuže, skříní 

vhazovacích šachet, ramen a sloupků skříní, bezpečnostního gravitačního roštu a následně 

nadzemní částí povrchu, který si zákazník volí sám z nabídky společnosti (SSI Schäfer, 

2008). Popis se mírně liší dle zvoleného typu kontejneru. Na obrázku č. 4 jsou stručně 

popsány části podzemního kontejneru. 

 

obr. č. 4 – popis podzemního kontejneru (KTECH, 2009) 
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obr. č. 6 – hákový systém (KTECH, 2009) 

 

3.2 Přehled vybraných typů podzemních kontejnerů 
 

 V současné době je na českém trhu několik společností dodávající moderní 

technologie sběru komunálních odpadů ve formě podzemních kontejnerů. Provádějí 

instalace a dodávku podzemních kontejnerů. 

Podzemní kontejnery mohou být různých druhů, tvarů, barev a velikostí. Jedná se o 

podzemní kontejnery, které jsou převážně určeny pro centra měst, administrativní budovy, 

sportoviště, historické části měst, památkové zóny, parky apod. Další kontejnery větších 

objemů jsou zvláště určeny pro obytné části měst – dále jen „polopodzemní kontejner“ 

(obr. č. 7). Mezi dodavatele na českém trhu se řadí např. tyto společnosti: SSI SCHÄFER 

s. r. o.,  KTECH, Komunální technika, s. r. o. a REFLEX Zlin, spol. s r.o.  

 

obr. č. 7 – polopodzemní kontejner (REFLEX Zlín, spol. s r. o., 2009) 



Lenka Zikmundová: Výstavba podzemních kontejnerů TKO ve městě Most 

2009  44 
 

3.2.1 SSI SCHÄFER s. r. o. 
 

Společnost je jednou z předních světových poskytovatelů řešení a výrobců 

komponent pro vysoce kvalitní výrobní systémy v oblastech: vybavení skladů a závodů, 

kancelářská zařízení, zpracování odpadu a recyklace, obecné dodavatelství, poskytovaní 

plánování, logistiky a služeb s tím spojených a třídící a dopravníkové systémy. Společnost 

je řízena německou rodinnou firmou od roku 1937 a v současnosti je rozšířena ve více než 

50 zemích světa. 

Výrobce a dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, 

firma SSI SCHÄFER, nabízí ve spolupráci s partnerskou firmou H&G 

Entsorgungssysteme několik typů zařízení s různým designem i technickým provedením 

vyprazdňování nádob. To umožňuje volbu optimální architektury nadzemních částí 

zařízení i využití již existujících zařízení pro vyprazdňování a odvoz bez dodatečných 

investičních nároků (SSI Schäfer, 2009). 

Podzemní kontejner typ "SCHÄFER - ILLERT" 

Šachty pro vhazování různých frakcí odpadů jsou buď upevněny na otočných 

ramenech zařízení, nebo je případně možné vyrobit i samostatné šachty bez otočných 

ramen. Při plánování výstavby společnost doporučuje přednostně využívat úsporný 

základní modul SCHÄFER - ILLERT se třemi kontejnery (3K-4F) - 4 frakce do 3 

kontejnerů, u kterého je kontejner pro sklo dělený (obr. č. 8).  

 

obr. č. 8 – PK na dělené sklo (KTECH, 2009) 
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Do těchto kontejnerů s poměrně malou půdorysnou plochou  lze třídit plasty, papír, 

sklo čiré a sklo barevné. Podle prostoru lze tyto tři kontejnery situovat tzv. „do hvězdy“ 

(obr. č. 9) nebo  lze použít řadové uspořádání (obr. č. 10). Celková kapacita tohoto 

základního modulu je 9 m3. Alternativně lze tento modul doplnit i řešením se dvěma 

kontejnery (2K-2F) o kapacitě 2 x 3m3 nebo volit řešení s násobky těchto dvojic (2,4,6 

kontejnerů) (SSI Schäfer, 2009). 

                                   

Obr. č. 9 – PK uspořádáné do hvězdy                  Obr. č. 10 – PK – řadové uspořádání 

(SSI Schäfer. 2009) 

 Toto řešení je mimořádně odolné proti vandalismu. Šachta je zajištěna zámkem na 

trojhranný klíč a je zabezpečena proti ucpání. Kontejnery jsou naplňovány nezávisle na 

sobě (SSI Schäfer, 2009). 

 

Kontejnery typu Europa–OR  

 

 Jedná se o kontejnery s otočnými rameny (obr. č. 11). Vhazovací šachty kontejnerů 

jsou upevněny na otočných ramenech, která přesně vymezují obě pracovní polohy zařízení 

a zvyšují jeho odolnost proti vandalům. Konstrukce otočných ramen a sloupků je 

uzpůsobena prostorovému uspořádání kontejnerů podle požadavků konkrétního projektu. 

Možná uspořádání – dvojice kontejnerů, řádové uspořádání, uspořádání do hvězdy, 

případně jejich kombinace. Kontejner pro sběr skla může být dělený na dvě samostatně 

vyprazdňované komory. Vyprazdňování nové generace hydraulickými kleštěmi typu 

Grumbach, na zvláštní přání provedení pro standardní dvouhákovou techniku. 
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 Rozměry vhazovacích šachet 540 x 450 mm, výška 750 mm. Otvory v šachtách 

mají gravitační klapky o rozměrech 390 x 220 mm, nebo kruhové otvory o průměru 200 

mm s gumovými manžetami pro sklo (SSI Schäfer, 2009). 

 

 

Obr. č.  11 – PK s otočnými rameny (SSI Schäfer, 2009) 

 

Vyprazdňování kontejneru typu Evropa - OR 

 

 Důležitou předností kontejnerů je hydraulicky ovládané vyprazdňování kontejnerů. 

Využívá efektivní řešení patentu Grumbach. Zajišťuje to pouze jeden muž, řidič-strojník, 

který odvede velice přesnou práci a téměř bezhlučný provoz. Kontejnery jsou uzamčeny, 

po jejich odemčení se odloží vrchní část stranou mimo půdorys kontejneru. Hydraulické 

kleště na otočném servomotoru uchopí kontejner a přesunou ho nad vozidlo. Po vyzvednutí 

kontejneru ze základové vany se automaticky vysune bezpečnostní rošt, který zabrání 

případnému pádu osoby do odkryté jámy. Kontejner je vyprázdněnou rozevřením obou 

polovin (obr. č. 12). Vyprázdnění je snadné, vytříděné frakce se vysypou plynule a bez 

překážek. Po vyprázdnění dojde opět k usazení kontejneru zpět do základové vany. 

Kontejner nemá žádné pohyblivé součástky, tudíž pracuje bezporuchově. Pokud se 

vyprazdňuje sklo, obě komory děleného kontejneru jsou vyprazdňovány samostatně (SSI 

Schäfer, 2009). 
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Obr. č. 12 – vyprazdňování podzemního kontejneru typu Evropa – OR (SSI Schäfer, 2009) 

                                                                     

Kontejnery typu Europa–OV  

 

 Jedná se o kontejnery s odklopným víkem šachty (obr. č. 13). Vhazovací šachty 

kontejnerů jsou pevně spojeny s vlastními kontejnery, závěsné zařízení se odrývá po 

odklopení víka krytu šachty opatřeného zámkem na trojhranný klíč. Uspořádání kontejnerů 

je nejčastěji řadové. Vyprazdňování probíhá standardní dvouhákovou technikou. U nově 

vyvinutého provedení je možná kombinace moderního vyprazdňování hydraulickými 

kleštěmi typu Grumbach s šachtou odklopným víkem. Toto provedení je však možné jen 

pro šachtu šíře 700 mm. 

 Rozměry vhazovacích šachet 500 x 500 mm, nebo 700 x 500 mm, výška 800 mm. 

Otvory v šachtách mají gumové klapky o rozměrech 390 x 220 mm, nebo 500 x 220 mm, 

nebo kruhové otvory o průměry s gumovými manžetami pro sklo (SSI Schäfer, 2009). 
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Obr. č. 13 – PK s odklopným víkem (SSI Schäfer, 2009) 

 

Vyprazdňování kontejneru typu Evropa – OV 

 

 Systém vyprazdňování toho typu je podobný, ale méně plynulý než kontejneru typu 

Evropa – OR.  Odemknou se zámky víka a nadzemní část se odklopí. Tudíž jsou přístupné 

závěsy pro háky. Kontejner je vyzvednut za pevný závěs nad vozidlo. Pomocí druhého 

háku a táhel uvnitř kontejneru je nad vozidlem otevřeno pouze dno kontejneru (obr. č. 14). 
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Při usazování kontejneru do základové vany je nezbytná pomoc závozníka (SSI Schäfer, 

2009). 

 

    obr. č . 14 – vyprazdňování PK typu Evropa – OV (SSI Schäfer, 2009) 

                                                             

 Dalším podobným systémem na sběr a shromaždování odpadu je odpadkový koš 

typu City. Užívá se v místech s výskytem pouličních odpadků, které je nutno často 

vyprazdňovat. Tento systém se liší především v objemu, což je 640 nebo 1000 litrů a také 

ve způsobu vyprazdňování (obr. č. 15). Vyprazdňování je prováděno vysavačem 

zametacího a čistícího stroje. Zařízení je utěsněno, takže do okolí neproniká zápach 

odpadků. (SSI Schäfer, 2009). 

         

obr. č. 15 – podzemní odpadkový koš CITY a jeho vyprazdňování (SSI Schäfer, 2009) 
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3.2.2  KTECH, Komunální technika s. r. o. 
 

 Společnost Komunální technika, s. r. o. je výhradní zástupce skupiny OTTO 

v oblasti prodeje plastových odpadkových nádob a košů. Je výhradním zástupcem 

společnosti SEMAT LA ROCHELLE FRANCE a HÜFFERMANN (výrobce s nástaveb 

s lineárním stlačováním) pro Českou a Slovenskou republiku. Zajišťuje prodej a pronájem 

techniky pro svoz odpadů, dále prodej transportní techniky a také prodej veškerých 

odpadkových nádob pro komunální oblast (KTECH, 2009). 

Výrobce společností dodávaných kontejnerů je holandská firma: Bammens, která 

zajišťuje montážní plán, který musí být ve všech krocích dodržován, aby mohlo dojít 

k případné reklamaci. Společnost KTECH zastoupená společností OTTO dodává na trh 

několik typů podzemních kontejnerů. Společnost OTTO je německá společnost tudíž jejich 

výstavba je hlavně rozšířena na území Německé republiky, kde se tento systém velice 

osvědčil (KTECH, 2009). 

Společnost KTECH nabízí tyto typy kontejnerů, které mohou být, jak na tříděný 

odpad (papír, plast, sklo, textil) tak na směsný komunální odpad. Liší se tvarem, objemem, 

barvou, velikostí a hákovým systémem. Princip vyprazdňování je stejný jako u kontejnerů 

uvedených v kapitole č. 3.2.1. Modely mohou opět být 3, 4, 5 m3, na objemu závisí celá 

výstavba stanoviště. Rozdíl ve velikosti objemů je vidět na obrázku č. 16.  

 

obr. č. 16 -  PK - rozdílné velikosti (KTECH, 2009) 
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Společnost nabízí tyto druhy kontejnerů Model Europa (obr. č. 17). Model 

Evolution (obr. č. 18), model Boulevard (obr. č. 19) a model Exception (obr. č. 20). 

 

 

obr. č. 17 - PK - model Europa (KTECH, 2009) 
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Obr. č. 18 – PK - model Evolution (KTECH, 2009) 

  

Obr. č. 19 – PK - model Boulevard (KTECH, 2009) 
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obr. č. 20 - PK - model Exception (KTECH, 2009) 

 

3.2.3 REFLEX Zlín, spol. s r. o. 
 

 Je společnost se zaměřením na výrobu sklolaminátových kontejnerů na sběr 

tříděného odpadu a vodních atrakcí. Firma se drží předsevzetí vyrábět produkty na základě 

vlastního vývoje a modelové tvorby, na které neustále pracuje tým vývojářů a inženýrů. 

Výrobní program představuje širokou nabídku produktů, které jsou připravovány na 

základě vlastního marketingu, resp. na přání zákazníka (REFLEX Zlín, 2009). 
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 Vyrábí 55 základních typů sklolaminátových kontejnerů se spodním výsypem. 

Jedním z mnoha produktů společnosti jsou také polopodzemní kontejnery SEMI na sběr 

tříděného odpadu a zbytkového komunálního odpadu. Barevnost a etikety, které nelze 

z povrchu seškrábnout, lze vyrobit dle přání zákazníka. Všechny kontejnery jsou vyrobeny 

z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým gelcoatovým povrchem laminátu. Tento 

povrch si zachovává barevnou stálost a umožňuje dobré čištění včetně nástřiků od sprejů.  

Veškeré kovové části kontejnerů jsou pozinkované. Předností podzemních kontejnerů je 

také jejich záruční doba 10 let. Většina výrobků je dodávána zákazníkům vlastními 

prostředky firmy a je bezplatně montována zkušenými zaměstnanci v místě dodání. 

Manipulace je umožňována pomocí hydraulické ruky a kovová táhla jsou umístěny po 

vnějších stranách kontejneru (REFLEX Zlín, 2009). 

 Společnost se zabývá dodávkou podzemních kontejnerů určených do historických 

center měst, sportovišť apod., ale také i kontejnery určené do obytných částí měst 

využitelné pro svoji kapacitu hlavně na sídlištích. O podzemních kontejnerech jsou 

předešlé kapitoly, tudíž je dán větší prostor polopodzemním kontejnerům, kde 

sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i netříděného odpadu je umístěna z větší části pod 

terénem. 

 Ceny kontejnerů se pohybují různě dle kapacity a typu podzemního kontejneru. 

Kontejnery typu CITY o objemu 3 m3 mají cenu přibližně 68 000, -- Kč za jednu nádobu. 

U kontejnerů určených převážně do obytných částí o objemu 1,5 m3 je ta cena poměrně 

nižší okolo 37 000, -- Kč, o objemu 3 m3 okolo 57 000, -- Kč a s největším objemem 

kontejnery SEMI o objemu 5 m 3 je cena přibližně 76 000,-- Kč za jednu nádobu  

(REFLEX Zlín, 2009). 

 

Popis polopodzemního kontejneru SEMI 

 

 Princip a popis polopodzemního kontejnerů je podobný dříve již popsaným 

podzemním kontejnerům. Technické požadavky jsou závislé na typu a objemu kontejnerů 

(1,5 m3, 3 m3 a 5 m3). Stručný popis polopodzemního kontejneru nám znázorňuje obr. č. 

21, na němž je náčrt kontejneru s popisky uvedenými pod obrázkem.  
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Podzemní část je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě a nadzemní část je 

chráněna sklolaminátovým nadstavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je 

umístěn vhazovací otvor. 

  

 

obr. č. 21 - popis polopodzemního kontejneru (REFLEX Zlín, 2009) 

1-pohyblivý hák, 2-pevný hák, 3-kontejner, 4-dno, 5-velké víko, 6-malé víko, 7-

šachta, 8-prstenec, 9-nástavec, h – výška, c-objem,w-průměr, i-výška vhozu. 
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 Typ vhozů do kontejnerů si každý zákazník může vybrat sám dle možností 

nabízené společností. Liší se velikostí otvoru, barvou, způsobem otvírání a dle druhu 

odpadu, pro které jsou určeny. Některé příklady z mnoha variant znázorňuje obrázek č. 22. 

Otvory zabraňují vhození objemných odpadů. Konstrukce, na které navazuje jejich 

vyprazdňování je závislé na opět hákovém systému. Pro upřesnění je přidána fotografie 

znázorňující konstrukci -  hákový systém (obr. č. 23). Maximální nosnost pro kontejner o 

objemu 3 m3 je 2000 kg (REFLEX Zlín, 2009).  

 

 

obr. č. 22 - ukázka typů vhozů do PK (REFLEX Zlín, 2009) 

 

 

obr. č. 23 – část konstrukce PK – hákový systém (REFLEX Zlín, 2009) 

 

 Podzemní kontejner je konstruován se spodním vyprazdňováním. Při manipulaci 

(obr. č. 24) je nutné použít hydraulickou ruku, pro kontejner o objemu s 3 m3, 

s dvojhákovým systémem. Pevný hák se zavěsí na středový pohyblivý otvírák a pohyblivý 

hák se zavěsí do pevného madla. Při zvedání kontejneru je pohyblivý hák uvolněn a 

kontejner zvedá pevný hák za vytažený otvírák. Po otevření spodního dna je nutno 

zvednout korpus kontejneru, což umožní vytažení pohyblivého háku zvedacího 

mechanismu. Zavření dna se provede při spuštění pohyblivého háku do volné polohy. Při 
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ukládání kontejneru zpět do šachty je nutno držet svislou osu ukládání, aby nedošlo 

k poškození šachty nebo kontejneru (REFLEX Zlín, 2009).  

 

obr. č. 24 – manipulace s PK (REFLEX Zlín, 2009) 

 

Kontejnery mohou být dodávány s vnější dekorací, což může být dřevěné hrazení 

pro klidnější části měst (obr. č. 25) nebo s betonovým ohrazením (obr. č. 26), které je 

odolnější vůči vandalismu. Dřevěné hrazení by mohli vandalové otrhat. 

 

obr. č. 25 – polopodzemní kontejnery s dřevěným ohrazením na skladu společnosti (REFLEX 

Zlín, 2009) 
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obr. č. 26 – polopodzemní kontejnery s betonovým ohrazením (REFLEX Zlín, 2009) 

 

3.3 Instalace podzemních kontejnerů 
 

Před začátkem veškerých prací musí být provedena veškerá bezpečnostní opatření 

k ochraně osob na pracovišti a v jeho okolí a musí být získána veškerá požadovaná 

schválení. Práce by měla odpovídat předpisům stavebního dozoru, bezpečnostním a 

zdravotním předpisům, zákonným ustanovením platným v místě výkonu práce a ostatním 

souvisejícím požadavkům. Musí se prověřit výskyt inženýrských sítí, podzemních kabelů 

či potrubí plynovodu apod. (KTECH, 2009).  

 

3.3.1 Všeobecné informace 
 

Dodavatel ručí za kvalitu dodaného materiálu a vodotěsnost betonové vany, za 

předpokladu, že budou dodrženy veškeré pokyny k montáži. Montáž musí být provedena 
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kompetentní stavební firmou, kterou si vybírá zákazník. Stavební firma je odpovědná za 

úplné provedení všech prací v souladu návodem k montáži. Pro montáž podzemního 

systému odpadní jímky jsou potřeba následující materiály: Betonová vana (u objemů 4 m3  

a  5 m3 – také montážní rám), těsnící páska, která je vhodná pro objemy 4 m3  a  5 m3, 

ocelový rám s předmontovanými ocelovými oky a rohové výztuže, vodící trubka, 

bezpečnostní podlaha, nádrž a různé součástky (šrouby apod.) (KTECH, 2009). 

 

3.3.2 Vestavění betonové vany 
 

Nejprve se odstraní povrch na místě k tomu určeném a schváleném. Vyhloubí se 

jáma, do které přijde beton. Požadovaná hloubka výkopu ode dna betonové vany po vrchní 

hranu dlaždic závisí na velikosti kontejneru tab. č. 7.  U těchto údajů je zohledněno, že 

vrchní hrana jímacího systému je cca 3 cm vyšší než okolní dlaždice, aby do něho nemohla 

vniknout voda. 

Na dně vykopané jámy musí být upravená, rovná a udusaná vrstva písku 

minimálních rozměrů 2 x 2 m. Vrstva písku musí být udusána pomocí dusadla nebo 

stlačena zvlhčením.  

 

Tab. č. 7: Hloubka výkopu pro umístění PK (KTECH, 2009) 

 Hloubka šachty (v mm) Hloubka šachty (v mm) 

Objem jímky Bezpečnostní dno přikryté 

gumovými dlaždicemi plechem 

s oválnými žebříky nebo 

s gumovým granulátem 

Bezpečnostní dno přikryté 

dlaždicemi 

3 m3 1900 1950 

4 m3 2435 2485 

5 m3 2970 3020 
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3.3.3 Montáž podlažní jímky 
 

Před montáží podlažní jímky se musí nejprve zkontrolovat, zda při přepravě 

nedošlo k poškození: beton nesmí obsahovat žádná seskupení písku, v betonu nesmí být 

žádné praskliny, z povrchu, z hran a z rohů betonu nesmí být ulomeny žádné větší části a 

závěsná oka musí být zcela zalita v betonu, závity šroubů nesmí být poškozeny. 

Dodaná závěsná oka se zašroubují do závěsných bodů a postoj k vyzvednutí jímky 

se správně umístí. Jímka se vyzvedne nad výkop a spustí na vrstvu písku. Je důležité, aby 

podlažní jímka byla stabilně umístěna na plochu k tomu určenou, přičemž stěny musí být 

ve vertikální poloze a dno v poloze horizontální. Pokud se umísťuje na jednom stanovišti 

více betonových van, musí se dodržet minimálně vzdálenost mezi jednotlivými vanami 20 

cm, aby bylo možno vyplnit výkop a přimontovat ocelový rám na každou vanu (KTECH, 

2009). 

 

3.3.4 Montáž ocelového rámu 
 

Před montáží ocelového rámu se musí povrch betonové vany pečlivě očistit. 

Ocelový rám se nadzvedne za pomocí postroje k zvedání a je nutno se přesvědčit, že 

gumové těsnění řádně sedí na spodní ploše. Pak se upevní rohové úchytky na ocelový rám 

tak, aby upevňovacími oky visely dolů. Ocelový rám se vyzvedne nad betonovou vanu a 

spustí se dolů, aby plochou dosedl na vanu. 

U kontejnerů o objemu 4 m3 a 5 m3 se vrchní okraj odpadní jímky opatří těsnící 

páskou, která zaručuje pevné a trvalé spojení obou dílů konstrukce, přičemž je zachována 

pohyblivost dílů. Umístění se musí zdařit hned napoprvé tak, aby těsnící páska ihned 

slepila oba díly. Podlažní jímka a ocelový rám musí být řádně umístěny na sebe. Pro 

stabilitu betonové vany je důležité, aby veškeré dutiny, které se kolem ní nacházejí, byly 

vyplněny pískem.  

Dále se namontují vodící trubky a to tak, že se nazvedne jeden roh ocelového rámu 

po druhém a do každého se zasune vodící trubka. Nejprve se přes trubku navleče rohová 

úchytka, přičemž konec s vinutím musí směřovat nahoru. Pak se vpraví trubka do 
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čtvercové objímky, čímž se ocelový rám s vodící trubkou snese opět dolů. Potom se vše 

přišroubuje (KTECH, 2009). 

 

3.3.5 Vyrovnávací závaží 
 

  Obě vyrovnávací závaží se spustí do betonové vany a zavěsí na lana, které se 

pohybují na válcích a jsou připevněna k ocelovému rámu. Každé lano se závěsným okem 

se zavěsí na jeden konec závaží a oko se musí uzavřít. Vyrovnávací závaží jsou velmi 

těžká asi 85 kg, proto se k tomu používá se jeřáb a postroj (KTECH, 2009). 

 

3.3.6 Bezpečnostní dno 
 

Před montáží bezpečnostního dna je nutno se ujistit zda se ve vaně nenachází žádné 

materiály a že je suchá. Namontují se nohy na čtvercové trubky. Potom se zvedne 

bezpečnostní dno nad namontovaný ocelový rám a spustí se na rohových úchytkách dolů. 

Připevní se bezpečnostní dno na rohové úchytky. 

Funkce bezpečnostního dna spočívá v tom, že uzavře betonovou vanu, takže nikdo 

nemůže spadnout dovnitř, když je odstraněn kontejner.  Kontejner bude do betonové vany 

spuštěn po montáži bezpečnostního dna a ocelového rámu (KTECH, 2009). 

 

3.3.7 Dláždění 
 

Jakmile je ocelový rám a bezpečnostní dno připevněno, může se kolem betonové 

vany nanést vrstva jemného písku až po úroveň terénu ulice a udusá se dusadlem. Poté 

mohou být započaty dlažební práce. Povrch dlaždic leží ve stejné úrovni jako vnější hrana 

ocelového rámu. Jakmile jsou dokončeny práce spojené s dlážděním, může být jímací 

systém připraven pro usazení (KTECH, 2009).  
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3.3.8 Montáž kontejneru 
 

 Kontejner se spustí opatrně do betonové vany pouze narovnaný (postavený dnem 

dolů) a tak, aby středové body pyramidového tvaru zapadly do čtvercových otvorů 

v bezpečnostním dně.  

Během všech činností se musí dbát na bezpečnost pracovníků a osob v okolí. Ulice 

či místa během montáže musí být uzavřeny (KTECH, 2009). 

 

3.3.9 Testování systému 
 

Jakmile je kontejner umístěn ve vaně, přezkouší se funkčnost bezpečnostního dna 

tak, že kontejner vyzvedne a znovu spustí. Bezpečnostní dno by mělo „následovat“ 

kontejner lehce, aniž by bylo slyšet skřípání. Musí se prověřit, zda je kontejner správně 

umístěn s ohledem na drenážní kanál. 

Pro montáž na stavbě s nízkou hladinou spodní vody je základová vana svařena 

vodotěsně a proti možnému "uplavání" vany je tato vana chráněna speciální konstrukcí 

(KTECH, 2009). 

 

3.4 Údržba podzemních kontejnerů 
 

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je 

odolná vůči všem druhům čisticích prostředků. Ocelové prvky jsou pozinkované. 

Doporučuje se 1 x ročně promazat pohyblivé spojení mazacím tukem a provést očistění 

vnitřních i venkovních povrchů kontejnerů a šachty.  

 Při mechanickém poškození je nutno konzultovat opravy přímo s výrobcem 

kontejneru (REFLEX Zlín, 2009). 
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3.5 Současná stanoviště podzemních kontejnerů v ČR 
 

Moderní technologie pro sběr komunálních odpadů se v České republice stále 

rozvíjí. Systémy PK nabízí městům nové možnosti při řešení estetických a hygienických 

problémů v oblasti třídění a shromažďování KO. V současnosti jsou podzemní kontejnery 

využívány např. Praze, Brně, Uničově, Hradci Králové, Šumperku, Bystřici nad 

Pernštejnem, Brzkově a dalších v městech. V následující kapitole jsou pro příklad uvedeny 

města, kteří uvítali výstavbu PK mezi prvními. Jsou to hlavní město Praha, město Brno a 

město Uničov.  

 

3.5.1 Město Praha 
 

Mezi prvními instalacemi podzemních kontejnerů bylo naše hlavní město Praha. 

Výstavbu zaměřily na městské části, administrativní a obchodní centra, sportoviště, 

městské parky a historické části města.  

Využívají tyto varianty:   

► komplet pro separaci odpadů (2 až 3 kontejnery v setu) - stabilní podzemní kontejner 

s ocelovou základovou vanou, 

► podzemní kontejner pro směsný odpad s následnou obsluhou formou vysátí obsahu – 

stabilní PK s ocelovou základovou vanou 

► sklolaminátové tubusy zapuštěné do země (Pražské služby, a.s.) 

 Zařízení je možné shlédnout na těchto místech: první kontejnery typu EUROPA-

OR od společnosti SSI Schäfer, spol. s r. o. byly umístěné na Petrském náměstí v Praze 1 

(obr. č. 27) koncem roku 2006, EUROPA-OV na Václavském náměstí, Vodičkově ulici 

v Praze 1 a na Karlově náměstí v Praze 2 a kontejnery typu CITY, které jsou též umístěny 

na Václavském náměstí a ve Štěpánské ulici v Praze 1 (SSI Schäler, 2009).  

Ohlasy veřejnosti na již fungující kontejnery jsou kladného charakteru. Dne 15. 12. 

2008 byly zprovozněny další podzemní kontejnery v městské části Prahy 5. Další 
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kontejnery byly namontovány na Řezáčovo náměstí v Praze 7 (internetový portál hl. města 

Prahy, 2009). 

Instalaci zajistila společnost Pražské služby a. s. a zajišťuje také jejich následnou 

obsluhu a vyprazdňování (obr. 12 a 14 uvedené v kapitole č. 3.2.1). 

 

 

obr. č. 27 – PK na Petrském náměstí v Praze (Internetový zpravodaj komunikace a doprava, 

2009) 

3.5.2 Město Brno 
 

 V centru Brna začaly využívat podzemní kontejnery na separovaný odpad 17. října 

2006. Byly vybudovány první dvě stanoviště – a to na Obilním trhu a na rohu Moravského 

náměstí a Joštovy ulice (obr. č. 28). Kontejnery byly dodány společností KTECH, 

Komunální technika s. r. o. O umístění rozhodli brněnští zastupitelé z estetického důvodu. 
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Jedná se historické části města. Původní kontejnery působily rušivě a snižovaly 

památkovou hodnotu středu města. Radní měli možnost zvolit i levnější model, ale kvůli 

designu a technickému provedení se rozhodli pro dražší variantu inspirovanou zahraničím. 

 Stavitelem stanovišť a i vydláždění přístupové cesty ke svozovým otvorům byla 

společnost SAKO Brno, a. s., která má také na starost jejich údržbu a vyvážení odpadu. 

Odvoz odpadu zajišťuje vozidlo s hydraulickou rukou s dosahem osm metrů, které by mělo 

do ulic vyjíždět zpravidla v noci (Metropolislive, 2009). 

 V průběhu měsíce listopadu 2007 byly vybudovány a zprovozněny nové podzemní 

kontejnery pro sběr separovaného odpadu na Malinovském náměstí v prostoru parkoviště 

pod Mahenovým divadlem (Magistrát města Brno, 2009). 

  

obr. č. 28 – podzemní kontejnery v centru Brna (KTECH, 2009) 

 

Město Brno chtělo uskutečnit výstavbu podzemních kontejnerů již dříve, ale 

přípravné práce neprobíhaly bez problémů. Byla vybrána konkrétní místa, na kterých měly 

být kontejnery vybudovány. Ukázalo se, že prostorově nevyhovuji kvůli rozmístění 

inženýrských sítí. Musela se výstavba neprojektovat, uvedl pan V. Cambal ze společnosti 

Sako Brno a. s.  
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 Obyvatelé Brna podle společnosti SAKO Brno, a. s. začali nové kontejnery 

okamžitě využívat. Samotnou firmu prý při prvních svozech odpadu překvapilo, jak rychle 

se vany tříděným odpadem naplněny (Metropolislive, 2009). 

 Město Brno i nadále plánuje výstavbu podzemních kontejnerů ve středu města. 

 

3.5.3 Město Uničov 
 

První podzemní kontejnery se v Uničově objevily již v roce 2003, je tudíž 

republikovým průkopníkem v instalaci těchto zařízení.  Postupem času přibývaly další, 

například během celkovým revitalizací sídlišť či v souvislosti s předlažbou chodníků. 

Do září roku 2008 bylo již vybudováno 12 hnízd. Pro přehled jsou uvedeny názvy ulic: ul. 

Šternberská, ul. Gen. Svobody (5 hnízd), ul. Nemocniční (2 hnízda), ul. Mohelnická , ul. 

Nová, ul. Olomoucká a v  ulici Jiřího z Poděbrad.    Na každém z nich jsou vždy tři nádoby 

o objemu 3 m3 a jsou určeny k separaci papíru, plastu a skla. Na obrázku č. 29 je vidět 

umístění kontejnerů v okolí panelových domů obytné části města Uničov. 

 

obr. č.  29 - PK – na sídlišti v Uničově  (REFLEX Zlín, 2009) 
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 Vybudováním podzemních kontejnerů se snížila četnost odvážek a tím i také 

náklady na svoz odpadu. Občané města Uničov začali více třídit odpad a tím se zvýšila 

separace složek odpadu, jak ukazuje tabulka č. 8.  Zpravidla se vyváží 1 x za 14 dní, 

samozřejmě s ohledem na naplnění kontejneru (dle potřeby). 

 

Tab. č. 8: Vývoj separace odpadů v letech 2002 – 2007 – porovnání s celkovým množstvím 

odpadu ve městě Uničov (MÚ Uničov, 2009) 

 

 

 Cena za vybudování jednoho stanoviště podzemní kontejnerů se pohybovala okolo 

450 000,-- Kč, což zahrnuje jak stavební práce, tak i cenu nádoby. Dodavatelem 

podzemních kontejnerů do města Uničov je společnost REFLEX Zlín, spol. s r. o. 

 V roce 2008 byl připraven projekt na osazení dalších 40 hnízd podzemních 

kontejnerů na separovaný odpad v Uničově a přilehlých obcích, které spadají pod správu 

města Uničova. Projektová dokumentace byla přiložena k žádosti o dotaci z Operačního 

programu Státního fondu životního prostředí na celkem 14 hnízd (MÚ Uničov, 2009). 

 

Rok Celkové množství 

odpadů včetně 

odpadu ze zeleně a 

NO (t) 

zdroj Plasty (t) Sklo (t) Papír (t) Nápojové 

kartony 

(t) 

2002 3374,737 Město 

Uničov

15,546 32,553 17,262 -

2003 3244,863 86,483 97,513 69,092 -

2004 3535,742 99,006 98,031 78,933 -

2005 4831,351 110,486 104,895 95,781 -

2006 4951,589 116,378 118,992 112,072 2,214

2007 4887,52 119,390 121,773 114,338 2,993
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3.6 Plánovaná výstavba na území ČR 
 

Protože občané měst třídí odpady stále ve větším množství, začíná vznikat potřeba 

většího počtu nádob na separované odpady a jejich častější svoz. Mezi města, která mají 

v plánu výstavbu podzemní kontejnerů se řadí Děčín, Most, Písek, Znojmo. Výstavbu 

plánují rozšířit také již v zmiňovaném Uničově, Praze i Brně. 

 

3.7 Evropské využití podzemních kontejnerů 
 

V předchozích kapitolách bylo zveřejněno, jaké společnosti dodávají podzemní 

kontejnery na český trh. Předchůdci, kteří moderní technologie podzemních kontejnerů již 

delší dobu využívají, a tím dbají i na čistotu a vzhled svých měst a inspirovali města ČR, 

jsou společnosti se sídlem v zahraničí. Ve světě se tato či podobná technologie velice 

osvědčila. Tato technologie nepatří mezi jediné, které jsou v zahraničí využívány. Jsou 

samozřejmě i jiné způsoby pro sběr odpadů, nejvíce jsou však používány takové způsoby, 

kde kontejnery jsou umístěny pod různými přístřešky a zabezpečené tak, aby nevnikly na 

komunikace a zabránili i případnému vandalismu. Další funkcí podzemních kontejnerů, 

která je využívána hlavně v Nizozemí, ale také i v sousedním Německu, jsou 

v kontejnerech umístěné automatické elektronické identifikační systémy, General 

Information Tardif (obr. č. 30), kdy náklady na odpady jsou odlišovány tarify úměrně 

k uživatelům (domácnost/společnost), to znamená, že občan zaplatí poplatky pouze za 

množství odpadu, které odstraňuje on sám. Veškeré údaje se ukládají v palubním počítači a 

jsou např. radiovými vlnami odesílány příslušnému úřadu či společnosti, který má přehled 

o toku odpadů a o množství odpadu, který původce odpadů odhodí a tudíž jaké množství 

odpadu se v kontejneru nachází.  Výhodou je kontrola nad odpadními toky. Pro rozeznání 

původce odpadu slouží identifikační karta (Bammens, 2009). 

Ani sousední kolegové Slovenská republika např. město Piešťany či Trenčín, 

Bratislava nechtějí zůstat s budováním trendů v oblasti sběru komunálních odpadů pozadu 

a to většinou z důvodů rekonstrukcí náměstí apod. 
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obr. č. 30 – elektronický systém umístěný na podzemním kontejneru (KTECH, 2009) 

  Mezi uživatele podzemních kontejnerů se řadí hlavně Německo, kde se nacházejí 

již zmiňované společnosti jako OTTO, SSI-SCHÄLER nebo VILLIGER (obr. č. 31), 

v Itálii je to např. společnost NORDENGINEERING, v Nizozemí společnost BAMMENS, 

VCONSYST. 

 

obr. č. 31 – výstavba PK v Drážďanech (KTECH, 2009) 

Ve Francii využívají podzemní kontejnery minimálně ve 21 městech. Z důvodu 

velké četnosti odpadů je nejvíce tento systém používán např. v Alpách, v rekreačních 

lyžařských střediscích. Způsob vyprazdňování je stejný za pomocí hydraulické ruky, ale 
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Obr. č. 36 - PK – ve Finsku a systém jejich vyprazdňování (ECOSIR, 2009) 
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3.8 Výhody instalace podzemních kontejnerů 
 

  Podzemní kontejnery mají však řadu výhod, pro které se provádí jejich instalace:  

- jednou z předností je možnost umístění kontejnerů o větším objemu např. 3 m3, 4 

m3, 5 m3 – velká objemová kapacita, 

- snížení četnosti svozu surovin a tím snížení nákladů na svoz z košů, 

- z estetického hlediska – výborné řešení pro historická centra, parky, sportoviště, ale 

také i pro obytné části měst, 

- skvělý design, variabilní funkcionalita (lavička, držáky atd.), 

- lepší provozní podmínky, 

- snadná obsluha a manipulace s nimi, některé kontejnery může obsluhovat pouze 

jedna osoba – řidič – strojník, 

- velice přesná práce obsluhy a téměř bezhlučný provoz, 

- snížení četnosti kontejnerů (velkokapacitní) na sídlištích následně získání nových 

parkovacích míst pro občany, 

- některé nemají pohyblivé součástky, tudíž jsou bezporuchové, 

- velikost otvoru vhazování – zabrání vhazování velkoplošných předmětů, 

- zabrání „rabování“ bezdomovců a jiných občanů, 

- snížení nebezpečí z úmyslného zapálení - kovové kontejnery nebudou hořet na 

rozdíl od plastových, 

- zabrání se přemísťování kontejnerů za větších povětrnostních podmínek či uvolnění 

odpadů a rozmístění po okolí, 

- odstranění zápachu s ohledem na umístění kontejnerů v chladné zemi (zapuštění 

minimálně z 2/3), 

- znesnadnění manipulace s kontejnery cizími osobami, 

- snížení nebezpeční z dopravní překážky na komunikacích, 

- využití univerzálního prostředku pro nádoby se spodním výsypem (nákladní 

automobil s hydraulickou rukou s rozsahem až 8 metrů, 

- zařízení je utěsněno, takže do okolí neproniká zápach odpadků, 

- možnost instalace různých seskupení (směsný odpad, papír, sklo, plast či textil), 

- šetrná alternativa z pohledu životního prostředí, 

- zmírnění ekologické a dopravní zátěže v důsledku snížení četnosti obsluhy košů, 
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- jednoduchá a technicky nenáročná instalace, nenáročnost výkopových a stavebních 

prací, 

- u některých PK může být proveden dřevěný obklad nebo drátěný program zamezují 

vandalismu či lepení plakátů, některé jsou natřené i materiálem, který je odolný 

vůči sprejům, 

- tento systém již funguje na mnoha místech České republiky. 

  

3.9 Nevýhody instalace PK 
 

Širšímu uplatnění těchto kontejnerů v podmínkách ČR brání zejména nedostatek 

finančních prostředků v obecních rozpočtech. Pořízení jednoho podzemního „hnízda“ o 

třech kontejnerech představuje náklad cca 300 000 Kč (1 kontejner cca 80 -100 tis. Kč) 

včetně zemních prací. Na instalaci podzemních kontejnerů lze přispět z odměn za separaci 

obalových složek, které získávají obce od AOS EKO-KOM (Mátlová, 2009). 

Další nevýhodou může být neviditelnost obsahu kontejnerů, jelikož při sběru ke 

zhodnocení materiálů (např. plast) musí být dosaženo co nejvyšší čistoty vytříděných 

frakcí. (PET recycling, 2009). 

 

4 Experimentální část 
 

4.1 Současný stav sběru a svozu TKO na území města Mostu 
 

 Město Most má v současné době přihlášených k trvalému pobytu necelých 70 000 

obyvatel. Každý občan od nejmladšího až po nejstaršího produkuje, ať je to ve škole, 

v práci, při nákupu, sportování či při jiných dalších činnostech, odpad. Při takovém složení 

obyvatel vzniká obrovské množství materiálů, které občané již nechtějí anebo nemohou 

využít, s kterými je nutno se nějakým způsobem vypořádat. Produkci směsného 

komunálního odpadu a separovaných složek shromažďované v letech 2003 -2008 na území 

města Mostu znázorňuje tabulka č. 9. V tabulce je vidět, že množství SKO se snižuje a tím 

se zvyšují separované složky. K razantnímu zvýšení došlo hlavně u skla. 
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Tab. č. 9: Produkce odpadů v letech 2003 – 2008 v tunách na území města Mostu       

(TSmM a.s., 2009) 

 

odpad kategorie 2004 2005 2006 2007 2008 

SKO O 15760,21 13561,413 14429,362 14696,412 13554,303

papír O 319,054 318,475 320,046 581,309 698,262 

plast O 159,008 154,18 171,891 279,616 291,653 

sklo O 75,5 93,875 159,718 188,989 293,079 

 

 

Jako každé město tak i město Most dbá na vzhled a na čistotu svého města a proto 

mu není lhostejné, jak se s odpady nakládá. Nad správou celého města dohlíží instituce, 

jakou je Magistrát města Mostu (dále jen „MmM“). MmM je 100% vlastníkem akciové 

společnosti Technické služby města Mostu a. s. (dále jen „TSmM a.s.“) a má dohled nad 

poskytováním jejich služeb, mezi které patří nakládání s komunálním odpadem, údržba 

městské zeleně a parků, komunikací a následně jejich čištění, provoz některých městských 

zařízení (např. hřbitov) a další činnosti. Pro běžného občana z hlediska hygieny je 

nejdůležitější právě jejich činnost v oblasti odpadového hospodářství a to z důvodu i 

estetického, aby nedocházelo k přeplnění kontejnerů a následně hromadění odpadků 

v okolí kontejnerů, a tím zvyšující se zápach či výskyt hlodavců. 

 Ve městě Most a v okolních obcích jako je Souš, Čepirohy, Vtelno a Rudolice, 

spadající do území města Mostu se nachází 1495 stanovišť určené pro kontejnery či 

popelnice na shromažďování komunálního odpadu. V současnosti se využívají sběrné 

nádoby, které jsou nejvíce používané v ČR (viz. kap. 2.3.2).  Počet kontejnerů na 

stanovištích není stejný a je závislý na hustotě obyvatel. Město Most je poměrně nové 

město, tudíž největší počet sběrných nádob je soustřeďován na sídlištích. Nejčastěji 

zaplněné jsou černé plastové či šedivé plechové střední kontejnery o objemu 1 100 litrů 

určené pro směsný komunální odpad, jejichž součet je 1 127 ks. V současnosti se ustupuje 

od plechových, jelikož jsou méně odolné vůči poškození a navíc podléhají korozi. Prioritou 
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města je tendence podporovat separaci, tudíž dochází k umisťování i barevných kontejnerů 

určené pro tříděný odpad. Žlutých určených pro papír je 252 ks, zelených 145 ks a nejvíce 

používané jsou modré, určené pro plasty 351 kusů. Jak již bylo řečeno, ne všude jsou 

všechny typy kontejnerů umisťovány, přesto jsou kontejnery soustředěny tak, aby v jeho 

okolí byly pro občana dostupné, třeba i v delší vzdálenosti od jeho bydliště.  

V okolí rodinných domků, ale i menších firem, které mají pravomoc nakládat 

s odpady, jako fyzická osoba, se nachází menší sběrné nádoby - popelnice o objemu 110 

litrů, 120 litrů nebo 240 litrů. Celkem jich je občany využíváno o objemu 110 - 120 litrů 

834 kusů a o objemu 240 litrů 457 kusů. Jako u středních kontejnerů jsou tyto popelnice 

rozlišovány barevně, podle druhu odpadu, pro které jsou určeny. 

Svoz komunálních odpadů a vyprazdňování nádob je závislé na oblasti, ve které 

jsou používány a na složení odpadů. Svoz je prováděn společností Technické služby města 

Mostu, a. s. dle svozových tras, které mají předem naplánovány a rozděleny na čtyři části 

města. TSmM a.s, mají k dispozici 3 automobily s technologií ukládání odpadů ve vozidle 

– Variopress nebo s technologií, kdy odpady jsou v automobilu stlačovány - Lineopress. 

Každý automobil obsluhují tři zaměstnanci. Pracují 12 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

Četnost vývozu je závislá na počtu obyvatel připadající na 1 kontejner. Střední kontejnery 

černé plastové či plechové o objemu 1100 litrů jsou vyprazdňovány obden a separační 

kontejnery a popelnice 1 x týdně.  

Součástí domovních odpadů obyvatelstva jsou také odpady velkých objemů. Tento 

problém je řešen formou rozmisťování velkokapacitních kontejnerů (obr. č. 36) na území 

města Mostu. Jejich kapacita je 9 000 litrů. Je jich využíváno 16, v různých intervalech 

umístěných na 60 stanovištích dle harmonogramu. Termíny rozmístění jsou zveřejňovány 

na webových stránkách města Mostu a také Technických služeb města Mostu, a. s.  

Přistavování velkokapacitních kontejnerů probíhá 1 x týdně a následně je odvážen v den, 

kdy je zcela naplněn. Pokud přistaví kontejner v pondělí a v úterý je plný, je odvozen a již 

se týž týden na stejné místo nevrací, což pro mnoho občanů města Mostu nemusí být 

vyhovující. Přistavení velkokapacitního kontejneru si občan nebo pro komerční využití 

např. bytová družstva, můžou ke svému bydlišti objednat za poplatek. 
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obr. č. 37 – velkokapacitní kontejner umístěný před jedním z panelových domů v Mostě 

(autor, 2009) 

 

Dalším shromažďovacím prostředkem na území města Mostu je sběrný dvůr, kam 

občané mohou bezplatně odnášet odpady, které do běžných kontejnerů nepatří (viz. 

Kapitola 2.4).  Jedná se až o 50 druhů odpadů, které jsou zde dotřiďovány. Sběrný dvůr je 

umístěn na okraji města pro mnoho občanů často hůře dostupný. Proto se TSmM a. s. 

rozhodli v nejbližší době tento sběrný dvůr prodat a nahradit ho sběrným dvorem 

umístěným poblíž centra města. 

Nejmenší sběrnou nádobou, vyskytující se na celém území města, jsou odpadkové 

koše. Jejich objem je 30 litrů. Vyprazdňování těchto košů probíhá každý den opět dle 

svozové trasy. V některých oblastech je tato kapacita nedostačující a koše bývají často 

přeplněné a při zvýšených povětrnostních podmínkách bývá odpad rozfoukán do okolí. Na 

většině míst je to typ odpadkového koše Malega (obr. 38). Jsou nejjednodušší a 

z finančního hlediska nejlevnější. Na místech, která nejsou dostatečně chráněny např. 

sportoviště okolo vodního areálu Benedikt, jsou v provozu koše z betonu (obr. č. 39), 

z důvodu rozšířeného vandalismu a krádeže. Naopak z estetického či jiného hlediska jsou 

instalovány koše jiného vzhledu a objemu, dražší například v centru města – v okolí 

magistrátu či v okolí Děkanského kostela a na hradě Hněvín (obr. 41). Na hradě Hněvín 

jsou dokonce tři typy košů (obr. č. 40). Umístění odpadkových košů i popelnic a 
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kontejnerů, které jsou majetkem města, mají na starost Odbor investic a údržby na MmM a 

umisťovány jsou většinou na základě připomínek obyvatelstva.  

 

 

obr. č. 38 – odpadkový koš Malega, nejvíce rozšířený po celém městě Most 

 

obr. č. 39 – odpadkové koše s betonovým ohrazením ve sportovním areálu Benedikt 
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Obr. č. 41 – odpadkové koše používané na hradě Hněvín i v centru města Most (autor, 2009) 

 

Směsný komunální odpad je odvážen na skládku Celio Růžodol poblíž města. 

Donedávna byla využívána skládka Střimice, která v současnosti slouží jako kompostárna 

pro bioodpad (odpad z městské zeleně) z města, do budoucna se připravuje její rekultivace. 

Na separovaný odpad mají TSmM a. s. mají zajištěné odběratele např. papír a plast – 

Kovošrot Děčín, sklo je uskladňováno v depu a jednou za čas je předán odběrateli, odpady 

z jídelen a stravovacích zařízení se odváží na kompostárnu společnosti Ekodendra Bílina. 

Odpad ze sběrného dvora si odváží také odběratelé, kteří mají smlouvu s městem např. 

společnosti uvedené v kapitole č. 2.4 např. ECOBAT. 

Kontejnerová stání na sídlišti byla v některých částech měst různě pozměněna. 

V dobách, kdy se ještě odpad netřídil a nebylo ho takové množství, byly kontejnery 

umisťovány především před domy, kde byly vybudovány různé ohrady (obr. č. 42). S  

postupem času si lidé, především z přízemních bytů, stěžovali na zápach z kontejnerů, 

který se šířil do jejich obydlí a množství odpadků, které se v jejich okolí nacházejí. 
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obr. č. 42 – dřívější stanoviště sběrných nádob v Mostě (autor, 2009) 

  

V roce 2005 byla vypracována studie na vybudování optimálních stanovišť na 

odkládání SKO a vytříděného odpadu na území města Mostu společností EKO-KOM a.s. pro 

objednavatele Statutární město Most. Byla analyzována výtěžnost, hodnocena sběrná místa pro 

jednotlivě odděleně sbírané složky KO z hlediska dostupnosti, docházkové vzdálenosti a 

bezpečnosti místa pro občany i svozovou techniku. Byla posouzena frekvence vývozu, 

vybavení sběrných míst sběrnými nádobami z hlediska typu, objemu a počtu dle množství 

obyvatel. 

Byl vypracován projekt, z části i na zlepšení kontejnerových stanovišť a následně 

na některých místech města Mostu i realizován. Jedná se o úpravu stanovišť sběrných nádob, 

zpevnění plochy (obr. č. 43), odstranění některých kontejnerů z komunikací na místa, kde byla 

dříve městská zeleň.  Jak je vidět na obrázku č. 44, došlo pouze k částečnému „zlepšení“ 

situace.  Došlo sice k vybudování pevné betonové plochy, na níž byly umístěny kontejnery a 

tím došlo z části k zamezení vniknutí kontejneru na pozemní komunikace či odstranění 

kontejnerů z komunikací a možno získání pouze jednoho parkovacího místa, jelikož před 

kontejnery musí stejně zůstat volná plocha, aby nedošlo k zamezení přístupu techniky 

k odvozu, ale k zamezení vandalismu, či k udržení stability kontejneru nedošlo.  Více výhod se 

mi nepodařilo zjistit. 
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 V roce 2007 byla prioritou jedné z politických stran zrušit platbu za komunální 

odpad. Politická strana, Mostečané Mostu, v komunálních volbách zvítězila a občané 

města Mostu od 1. července 2007 neplatí poplatek za komunální odpad. 

 

4.2 Průzkum obyvatelstva v oblasti nakládání s KO 
 

Průzkum názoru obyvatel (příloha č. 1) byl zaměřen na zjišťování spokojenosti či 

nespokojenosti s odpadovým hospodářstvím ve svém městě a jeho okolí. Svůj průzkum 

jsem zaměřila na všechny věkové kategorie náhodně vybraných spoluobčanů, počet byl 

stanoven na 150 respondentů. Ať už se jedná o žáky základních škol nebo o starší 

respondenty, o lidi žijících v městských částech anebo na sídlištích, ale také o občany žijící 

v okolí Mostu, bydlících v rodinných domech. Všichni dotazovaní byli seznámeni 

s tématem a velice ochotni odpovídat na všechny mé otázky a případně o daném tématu 

diskutovat. Anketa sledovala hladinu spokojenosti a úroveň poskytovaných služeb 

veřejnosti a jejich vztah a zájem o vzhled a čistotu města. Názory veřejnosti jsou 

informačním zdrojem pro posouzení skutečné situace a z části nápovědou pro další 

nakládání s komunálními odpady. Cílem celého průzkumu bylo sledovat vztah občanů 

k městu v oblasti nakládání s odpady, jejich informovanost, jejich přístup k třídění, úroveň 

poskytovaných služeb a zjistit jejich názor na změnu v oblasti sběru komunálních služeb a 

rozvoj města.  

V první části ankety jsem se zaměřila na oblast recyklování. Jak je vidět z tabulky 

č. 7, třídění pro občany začíná být samozřejmostí a anketa to jenom potvrdila. Jsou i tací, 

kteří odpad netřídí, ale většinou udali důvod, nedostatek kontejnerů v okolí bydliště. 

Někteří lidé z rodinných domků u svých domovů mají pouze jednu popelnici na směsný 

komunální odpad, u nich se procento recyklování snížilo, což mě velice překvapilo, jelikož 

oproti občanům, kteří bydlí v panelových domech, mají větší prostory na umístění 

separačních nádob. Pozitivní vztah k třídění odpadů mají především starší respondenti, 

kteří převážně třídí nejčastěji v tomto pořadí: plast, papír, sklo a bioodpad. Starší 

respondenti mají pozitivnější vztah k čistotě města. Byla jsem svědkem události, kdy 

někteří senioři přistupují ke kontejnerům nejen z důvodu vysypání svých domácích 

odpadků, ale i z důvodu pouze jeho uzavření či uklizení nepořádku v jejich okolí. U 

mladších respondentů je to s tříděním odpadů horší. Nejsou přesvědčeni, že to je 
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perspektivní. Mnoho dotazovaných mladých respondentů odpovědělo, že třídí, ale u 

kontejneru. U nich je zvláště potřeba nejvyšší informovanosti v oblasti hospodaření 

s odpady. Měly by probíhat různé informační akce ve formě her (pexeso, karty) či 

informačních brožur nebo letáků zaměřených na problematiku odpadů a čistoty města 

přizpůsobené dané věkové kategorii dětí. Je to nejdůležitější začínat u těch nejmladších, 

mnohdy jsou potom příkladem i inspirací pro své rodiče. 

Jedním z problémů, o kterém mě přesvědčili respondenti je mísení odpadů 

v kontejneru. Mnoho obyvatel třídí a vidělo, že ostatní nevychovaní občané tyto separace 

narušují tím, že neodhodí určitý odpad do správné sběrné nádoby. 

Další částí ankety bylo zjistit spokojenost s dosavadním nakládáním s komunálním 

odpadem. Kritický pohled zaujali občané hlavně na veřejný pořádek. V oblasti nakládání 

s odpady byl názor odlišný. Nejvíce nespokojení jsou lidé žijící v městských bytech na 

sídlišti, u kterých také převážná část kriticky hodnotila odvoz komunálního odpadu. Jejich 

kontejnery jsou často přeplněné a mnohdy není, kam odpadky odhodit (obr. č. 45). Město 

Most je poměrně nové město a hustota obyvatel na sídlišti je velká. Patří mezi problémové 

oblasti tohoto města. Jsou zde dvě velká panelová sídliště a každé druhé stanoviště 

kontejnerů je často přeplněné a nepořádek v okolí je neúnosný. Ovšem často jsou také 

přeplněné kontejnery i v městských částech se starší zástavbou obytných domů, kteří se 

nacházejí nedaleko centra města (obr. č. 46). Na dotaz TSmM a. s., zda tři vozidla 

zvládnou odvážet KO v Mostě, mi bylo odpověděno, že ano. Po mém průzkumu mi to tak 

nepřipadá a vše dokazují následující obrázky. 

 

obr. č. 45a - soustava přeplněných kontejnerů na sídlišti Výsluní I. v Mostě  a nepořádek 

v okolí kontejnerů (autor, 2009) 
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obr. č. 45b - soustava přeplněných kontejnerů na sídlišti Výsluní I. v Mostě  a nepořádek 

v okolí kontejnerů (autor, 2009) 

Jednou z otázek ankety, bylo zjištění, zda se opravdu jedná pouze o mýtus, kdy lidé 

tvrdí, že viděli jeden svozový vůz, jak sesypal všechny separační kontejnery dohromady. 

Velice malá část respondentů kladně mýtus potvrdila. Myslím si a byla jsem i mnohokrát 

svědkem, že svozová technika, která je označena dle svozu materiálu, si často své cedule – 

označení vozidla neměnní, tím dle mého názoru vznikají tyto nedorozumění.  

 

obr. č. 46a – kontejnery za Úřadem práce v centru města Mostu (autor, 2009) 
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obr. č. 46b  – přeplněné kontejnery v městské části se starší zástavbou domů (autor, 2009) 

 

 Z hodnocení úrovně poskytovaných služeb, nejlépe „vyšly“ u občanů, kteří žijí 

v rodinných domech, na vesnicích a ve vilových částech města.  

Velmi kritický pohled téměř všichni občané města Mostu zaujali na výskyt 

bezdomovců a jiných „přehrabávačů“ odpadů, s kterými se obyvatelé často setkávají ve 

všech oblastech města. Tito lidé nejenom, že odpady přehrabávají, ale pro ně nevyhovující 

odpady odhazují okolo kontejnerů a tím jsou z větší části tvůrci nepořádku v okolí. U 

obyvatel žijících na sídlištích a ve městě, je dalším problémem situace při zvýšení 

povětrnostních podmínek. Kontejnery nejsou žádným způsobem zabezpečeny a mnohdy 

občané své sběrné nádoby ve svém okolí bydliště neuzavírají (někdy nelze z důvodu 

přeplněnosti či poruchy uzavřít) a odpad je zbytečně po okolí rozfoukán, jak je patrné z 

obrázku č. 47. Také, pokud kontejnery nejsou zabrzděny, dochází k úniku na komunikace a 

tak mohou a způsobují překážku silničního provozu (obr. č. 48) a v neposledním případě je 

vítr či vandal „pouze“ povalí na zem (obr. č. 49). To vše může být hlavní, pro nás občany, 

nepříjemnou příčinou nepořádku v okolí kontejnerů našich domovů. 
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obr. č. 50b  – shořelý kontejner (autor, 2008) 

Převážná část respondenčního vzorku je informována o umístění sběrného dvora a 

relativně dost obyvatel sběrný dvůr již využili. Bohužel, ne všichni obyvatelé tento způsob 

nakládání s odpady využívají a znají, anebo nejsou ochotni odnést objemný odpad na místo 

k tomu určené, jak je vidět na obrázku č. 51, kde lidé volně pohodili kusy nábytku a další 

domovní vybavení. 

 

obr. č. 51 – kontejnery s odpady, které tam nepatří (autor, 2009) 
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  Z oblasti umístění odpadkových košů v centru a na území města Mostu se 

respondenti v názorech rozcházeli. Polovina respondentů je spokojena s umístěním a 

s množstvím odpadkových košů, polovina vyslovila nesouhlas. Hůře již byla hodnocena 

jejich přeplněnost (obr. č. 52). Z obrázku je patrné, že obyvatelé někdy odhazují do těchto 

odpadkových košů i svůj domovní odpad, který by mohli odhodit do kontejnerů k tomu 

určených, potom by kapacita odpadkových košů možná byla dostačující. Jednou z nevýhod 

odpadkových košů je také jejich struktura. Sběrné nádoby jsou z vrchní části otevřené, 

tudíž dochází v důsledku povětrnostních podmínek, v případě jejich přeplnění, 

k rozfoukání odpadků po okolí. 

 

 

obr. č. 52 – přeplněný odpadkový koš používaný ve městě Most (autor, 2009) 

 

4.3 Výstavba pilotního stanoviště PK na území města Mostu 
 

 Z předešlých fotografií je vidět, že situaci v oblasti nakládání s komunálními 

odpady a přístup obyvatelstva k udržení pořádku v okolí kontejnerů je třeba začít řešit. Ať 

se jedná o přeplněnost kontejnerů na sídlišti či o přeplněnost odpadkových košů ve městě 
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nebo i nemožnost recyklování odpadků uvnitř města či nedostatek separačních nádob u 

domovů občanů města Mostu. 

 Představitelé města Mostu, zástupci Magistrátu města Mostu mají zájem tuto situaci 

řešit a proto se rozhodli navštívit město Uničov z důvodu prohlídky již realizovaných 

stanovišť podzemních kontejnerů. Detailně se informovali o výhodách, případně 

nevýhodách podzemních kontejnerů. Tato moderní technologie je velice zaujala a rozhodli 

se pro stavbu pilotního stanoviště v centru města, které bude obsahovat tři sběrné nádoby o 

objemu 3 m3 na separovaný odpad – plast, papír, sklo a následně uveřejnili tento trend 

sběrných nádob v mosteckém tisku a stručně seznámili obyvatele města Mostu s novou 

technologií sběrných nádob komunálních odpadů. V tisku byli dotázáni novináři, zda by 

jim toto řešení ve formě podzemních kontejnerů zamlouvalo, zazněly kladné odpovědi.  

 

4.3.1 Jednání pracovní skupiny 
 

 Z důvodu realizace pilotního stanoviště byla sestavena pracovní skupina, která je 

složena z několika členů různých kvalifikací jako jsou zástupci z MmM, odboru investic a 

údržby, odboru dopravní úřad, odboru rozvoje a územního plánu, odboru životního 

prostředí, úseku komunálního hospodářství, zástupce tajemníka úřadu, zástupce TSmM a. 

s. a následně architekt, který získal veřejnou zakázku na projekt určený k realizaci 

pilotního stanoviště. Do pracovní skupiny jsem byla také zařazena a jednání se účastnila. 

Jednání se vždy uskutečnilo v zasedací místnosti budovy Magistrátu města Mostu. 

Na prvním zasedaní, které se konalo 18. 6. 2008, došlo k seznámení architekta a 

ostatních členů se skutečnostmi týkajících se podzemních kontejnerů a o jejich manipulaci 

s nimi. Nejprve jsme rozhodovali o výběru místa výstavby, kdy se zástupci MmM nejvíce 

shodovali v názoru vystavit stanoviště PK z boční strany budovy magistrátu města Mostu, 

kde by sloužili jak občanům, tak i zaměstnancům magistrátu a pozemek je ve vlastnictví 

města Mostu. Magistrát využívá kontejnery umístěné právě z boku magistrátu, které jsou 

uzamčené (obr. č. 53). Výstavbou by byly tyto kontejnery z těchto míst odstraněny. 
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obr. č. 53 - dosavadní kontejnery vedle magistrátu (autor, 2009) 

Já jsem navrhla stanoviště sběrných nádob tak, aby bylo pro spoluobčany více 

viditelné a kde by je nejvíce využili. Jedná se o hlavní třídu v centru města, před hlavním 

vchodem do nově vybudovaného a také největšího obchodního a nákupního centra 

CENTRAL v Mostě, které se nachází také před hlavním vchodem do budovy Magistrátu 

města Mostu, kde denně projde stovky občanů Mostu, ale také i návštěvníků z jiných měst. 

Je velmi pravděpodobné, že občan zde případný odpad uloží. Nevýhodou tohoto místa 

návrhu by byla platba za pronájem pozemku, který je ve vlastnictví obchodního centra, kde 

ovšem budou dostavěny také byty a částka by se dala snížit, protože by nahradily střední 

kontejnery o objemu 1 100 litrů, které se tam musí umístit. Dalším bodem zasedání byl 

výběr dodavatele podzemních kontejnerů, typu sběrných nádob vybírané ze společností 

uvedených v kap. 3.2, množství kontejnerů a vozidlo (typ, počet, velikost, charakteristika, 

cena), které bude sběrné nádoby vyprazdňovat. Byly vyhodnoceny závěry z návštěvy měst 

s již vybudovanými podzemními kontejnery. Dalším bodem byl způsob oznámení 

veřejnosti, zda bude provedena anketa, jestli obyvatelé s výstavbou souhlasí či nesouhlasí a 

kde by nejraději podzemní kontejnery uvítali. Zaznělo několik názorů na vybudování PK v 

centru města nebo v obytných částech města. Skupina se shodla na názoru, že většina 

obyvatel na otázku kam umístit PK, odpoví nejblíže k svému domovu. Já jsem se přiklonila 

k názoru umisťovat PK spíše v obytných oblastech z důvodu častého přeplnění a 

nedostatku kontejnerů. Na závěr byl probrán předběžný datum realizace, který se stanovil v 

termínu listopad až prosinec roku 2008 a proběhla prohlídka plánovaných lokalit. 
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Shrnutí jednání: Cílem výstavby prvního stanoviště sběrných nádob je předvést 

občanům tuto novou technologii. Bylo vybráno stanoviště PK před nákupním centrem a 

zadány úkoly, které je nutno splnit do dalšího jednání. 

Před dalším jednáním jsem zjišťovala, jestli stavba může na vybraném pozemku být 

realizována. Byla zjišťována četnost inženýrských sítí a to tak, že byly dotázány instituce: 

z důvodu výskytu plynárenských zařízení, společnost RWE distribuční služby, s. r. o., 

z důvodu možného výskytu energetického zařízení společnosti ČEZ distribuce, a. s. či 

jiných sdělovacích kabelů (místní i dálkové) společnosti ČEZnet, a.s., z důvodu existence 

sítě elektronických komunikací, TELEFONICA O2 Czech republic, a.s., dále byla dotázána 

společnost UNITED ENERGY, zda se na pozemku nenachází některé z  jejich zařízení, 

společnost UPC, zda-li se na případném staveništi nevyskytuje podzemní vedení veřejné 

komunikační sítě jejich společnosti a naposledy byl dotázán správce inženýrských sítí 

TSmM a. s. z možného důvodu výskytu kabelů veřejného osvětlení. Dalšími podklady 

k realizaci stavby jsou výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy. Závěry 

z těchto požadavků byly vyhodnoceny na dalším jednání. 

Druhého jednání pracovní skupiny jsem se zúčastnila dne 3. 12. 2008 v prostorách 

budovy MmM. V prvním bodě jednání jsme projednávali místo výstavby. Muselo dojít ke 

změně, jelikož v místech, kde měla stavba být realizována, se vyskytují inženýrské sítě. 

Tudíž bylo schváleno původně navrhované místo v ulici Radniční, vedle budovy 

magistrátu (obr. č. 54). Přes dotčenou část parcely prochází stávající vedení venkovního 

osvětlení, jeho vymístění bude řešené přeložkou, jinak zde není žádná zábrana případné 

realizaci pilotního stanoviště. Byla předložena dokumentace a projekt k realizaci sběrného 

hnízda. Vybrány byly kontejnery společnosti KTECH, komunální technika, s. r. o., která 

dodá tři kontejnery o objemu 3 m3 určené pro separované odpady – papír, plast a sklo.  

 

obr. č. 54a  – travnatý pozemek určený k výstavbě  podzemních kontejnerů (autor, 2009) 
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obr. č. 54b  – travnatý pozemek určený k výstavbě  podzemních kontejnerů (autor, 2009) 

 

Stavbu bude provádět na základě veřejné zakázky společnost Báňská výstavba 

Čepirohy, spol. s r. o. Byla dohodnuta spolupráce s TSmM a. s. na odvozu odpadu. 

Příslušným zástupcem odboru dopravního úřadu byl předveden návrh vozidla, který bude 

sloužit k vyprazdňování sběrných nádob. Plán nákupu vozidla je červen-červenec 2009 

z důvodu ceny vozidla, která se pohybuje v rozmezí mezi 8 – 10 milióny, do této doby 

budou TSmM a.s. používat zapůjčené vozidlo s hydraulickou rukou s dosahem 8 metrů. 

K tématu vozidlo proběhla diskuze, ohledně zabezpečení míst před případným poškozením 

vozidel, které by stály poblíž kontejnerů. Jak již bylo napsáno, hydraulická ruka má rozsah 

až osm metrů, tudíž by dosáhla i přes překážející vozidlo, přesto místo určení k odvozu 

odpadu bude zajištěno žlutým pruhem na okraji komunikace. Další otázkou bylo, zda 

pokud budou kontejnery na více místech, bude stačit jedno vozidlo. Samozřejmě, jelikož 

při zvětšení objemu kontejnerů, by se snížila četnost vývozu a vozidlo by bylo schopné, 

samozřejmě dle separačních složek, kontejnery včas vyvážet, to znamená, že by se vozidlo 

otáčelo a na jedno stanoviště by se vracelo vícekrát. Poslední otázkou ohledně vozidla 

bylo, zda hydraulická ruka vyzvedne kontejner naplněný sklem, kde váha kontejneru je 

poměrně těžší než u ostatních separovaných odpadů. Odpovědí bylo ano, toto vozidlo je na 

tento systém konstruováno a dnes již řadou měst využíváno bez problémů.  
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Další bodem jednání pracovní skupiny bylo upřesnění termínu realizace, která byla 

posunuta a naplánována na leden – únor 2009. Projednávali jsme výstavbu dalších 

stanovišť pro podzemní kontejnery. Město Most by chtělo rozšířit výstavbu na 10 stanovišť 

PK, které by měli být umisťovány na rozsáhlé ulice v centru města (viz. příloha č. 2), plán 

výstavby dalších 10 stanovišť by měl být realizován nejdéle do podzimu roku 2009. 

Položila jsem otázku, zda plánují i výstavbu polopodzemních kontejnerů do obytných částí 

města, hlavně na sídliště, kde si myslím, že je potřeba kapacitu kontejnerů zvýšit. Výstavba 

je také v plánu, přiklonila jsem se k realizaci spíše k  polopodzemních kontejnerů 

celobetonových a ne s dřevěných hrazením a to z důvodu vandalismu, který je na 

Mostecku velice rozšířen. Polopodzemní kontejnery jsou sice horší z estetického hlediska, 

ale z finančního hlediska přijatelnější. Posledním bodem jednání byla diskuze na téma 

anketa a její formulace. Někteří s provedením ankety nesouhlasily, z důvodu obavy 

nesouhlasu občanů. Další jednání bylo naplánováno na leden 2009 před realizací. 

 

4.3.2 Závěry z jednání pracovní skupiny 
 

 Otázkou zůstává, jak dlouho tato technologie bude přínosem. V budoucnosti může 

přibýt další separační kontejner např. na bioodpad či na textil. Po vybudování stanovišť 

podzemních kontejnerů na separovaný odpad plast, sklo, papír a směsný komunální odpad, 

které zabere dost velkou část pozemku, se samozřejmě nepočítá s dalším kontejnerem, 

tudíž by pro další kontejner nebylo místo. Dále na jednom z jednání zazněl názor, že se 

plánuje na Mostecku vybudovat spalovnu komunálních odpadů a s názorem, že tudíž by se 

neseparovalo nic, že by se spalovalo všechno a stačil by pouze jeden kontejner na směsný 

komunální odpad, samozřejmě nesouhlasím. Jeden kontejner by samozřejmě nestačil, 

jelikož množství odpadů by se nezmenšilo, tudíž by maximálně mohlo dojít například 

k přepisu názvu umístěných na kontejneru. 

 Byla by škoda, kdyby se od klasického třídění frakcí z komunálních odpadů, které 

se téměř z nulového stavu vytříděných frakcí v dřívějších letech dostali na evropsky 

porovnatelnou úroveň, ustoupilo. 
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4.3.3 Finanční rozpočet na realizaci stavby 
 

 Finanční prostředky určené na realizaci pilotního stanoviště byly získány z odměn 

za separaci obalových složek, které získávají obce od společnosti EKO-KOMu, a. s. a z 

finančních prostředků fondů Evropské unie. 

 Náklady spojené s realizací pilotního stanoviště podzemních kontejnerů se skládají 

z přípravy architektonických plánů a samotné práce architekta, nákupem sběrných nádob a 

v neposlední řadě stavební práce. Stavební práce zahrnují zemní práce, mezi které patří 

například odstranění travin a podkladů či vytrhání obrubníků a částí asfaltu z celkové 

plochy určené k realizaci, hloubení jam, přeložení materiálů a následné uložení sypaniny 

na skládku, za které musí být uhrazen samozřejmě poplatek.  Dále je nutné zakládání 

stavební jámy ve formě zhutnění podloží z hornin soudržných z 92% a také přeložení trasy 

kabelovodu. Ostatní práce jsou také soustředěny na komunikace, úpravy povrchu, osazení 

obrubníků apod. Hlavní krokem stavební činnosti je osazení dodaných kontejnerů 

společnosti KTECH, komunální technika s.r.o. a následně ostatní konstrukce (osazení 

obrubníků aj.). Celkové náklady spojené s realizací pilotního stanoviště, kde budou 

umístěny 3 sběrné nádoby na separovaný odpad, se pohybují okolo 1 mil. Kč.  

 

4.3.4 Výsledek ankety 
 

 Z výsledku ankety vyšlo najevo, že obyvatelé nejsou spokojeni s množstvím 

kontejnerů u jejich domovů, kapacita se jim zdá nedostačují. Z důvodu nedostatku volných 

ploch pro další kontejnery by bylo nejlepším řešením zvýšení kapacity kontejnerů ve formě 

podzemních sběrných nádob. 

Při provádění ankety jsem nejprve dotazované informovala o podzemních 

kontejnerech. Někteří obyvatelé, přesný počet 121 ze 150 občanů z dotazovaných, nikdy o 

této technologii neslyšeli a ani ji neviděli, tudíž byli rádi seznámeni s novou technologií 

sběrných nádob na komunální odpady. Část obyvatel z moderního trendu byla nadšená a 

stavbu pilotního stanoviště kladně přivítala, skupina pouze 12 lidí nevěří novým věcem a 

finanční prostředky by nejraději použili jinde. Z průzkumu vyšlo najevo, dle grafu č. 6, 

který je rozdělen na obyvatele žijící ve městě, sídlišti a v rodinném domě, že by lidé 
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4.4 Plánovaná výstavba PK na území města Mostu 
 

 Z dostupných informací jsem zjistila, že investor, který staví rodinné domky v obci 

Vtelno, má zájem o vybudování podzemních kontejnerů právě v této lokalitě. Projekt byl 

již zadán. V červnu roku 2009 by měla začít výstavba. Jak již bylo uvedeno, dalších 10 

stanovišť PK plánuje MmM na hlavní třídě města Mostu (viz. příloha č. 2). 

4.5 Diskuze  
 

 Při průzkumu obyvatelstva došlo k diskuzi s některými dotazovanými. Někteří 

občané pokládali otázky, na které jsem se snažila plnohodnotně odpovědět a seznámit je 

 případně s daným problémem a řešením situace.  

 První dotaz směřoval přímo k podzemním kontejnerům: Zda, když se zvýší objem 

kontejnerů a kontejnery budou v menších intervalech vyváženy, nebude do okolí pronikat 

zápach z kontejnerů a zda se kontejnery budou vymývat? Na dotaz jsem odpověděla, že 

kontejner je z větší části umístěn pod zemí, kde půda je chladnější, tudíž odpady nebudou 

vystaveny slunci. Myslím si, že právě doposud využívané kontejnery jsou často otevřené a 

z velké části vystavené slunci a proto dochází k vyhnívání a šíření zápachu po okolí. Na 

otázku, zda se budou vymývat, odpověď zazněla dle potřeby. Do dnešního dne jsem 

neviděla, že stávající kontejnery jsou někdy vymývány. 

 Další dotaz: Zda vhození skla do kontejneru bude hlučné a zda bude hlučné jejich 

vyprazdňování? V podzemních kontejnerech speciálně na separovaný odpad – sklo, jsou ve 

sběrné nádobě umístěny řetězy či pogumované popruhy, které tlumí náraz. Jednou z výhod 

podzemních kontejnerů je téměř bezhlučný provoz a dokonce v některých městech je 

odvoz komunálních odpadů zajištěn v noci. 

 Jeden z dotazovaných, bydlící v rekonstruované obytné části je zcela s nakládáním 

komunálních odpadů spokojen i s nádobami umístěnými před domem. Pouze mi sdělil, že 

by mu stačilo, aby kontejnery byly uzamykatelné a klíče měli pouze obyvatelé, kteří 

v okolí kontejnerů bydlí, jelikož pořádek udržují. Nepořádek v jejich okolí bydliště dělají 

bezdomovci a jiní obyvatelé, které v této části nebydlí a pouze odpady přehrabují a 

vybírají. Vybudování PK přinese také snížení výskytu bezdomovců, jelikož vhazovací 

otvor do kontejneru není dostatečně velký a sběrná nádoba je hluboká. 
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 Další dotaz byl ohledně vyprazdňování kontejnerů, že prý neví, jak se budou stavět, 

když pak musí auto najet do tunelu pod kontejner, kde kontejner bude vysypán? Takto 

podzemní kontejnery nefungují, popsala jsem dotazující systém pro svoz a vyprazdňování 

kontejnerů, jak je uvedeno v kapitole č. 3.2.1. 

 Posledním dotazem bylo: Jak jsou zabezpečeny otvory po kontejnerech při 

vysypání proti pádu osob, když jsou vyzvednuty a vyprazdňovány? Po vyzvednutí 

kontejneru se vysune bezpečnostní rošt, na který lze i vstoupit, jelikož má nosnost 150 kg.  

 Dále na téma podzemní kontejnery proběhla diskuze s některými zaměstnanci 

Technických služeb města Mostu, a. s., kteří s výstavbou nesouhlasí. Po delším rozhovoru 

jsem zjistila, že s tématem nejsou dostatečně seznámeny, ohledně současně využívaných 

podzemních kontejnerů na území ČR či způsobu odvozu. Největším důvodem jejich 

nesouhlasu byly vysoké prvotní finanční náklady a změna v jejich práci. 

 

4.6 Závěr experimentální části 
 

 Cílem mojí experimentální části bylo zjistit, jak občané nakládají s komunálními 

odpady, jak hodně jsou informováni v oblasti hospodaření s odpady, zda jsou ochotni 

podílet se na rozvoji a čistotě města a navrhnout taková řešení, při kterých by došlo 

k celkovému zlepšení sběru komunálního odpadu a sběrných nádob. 

 Obyvatelé částí města, kteří mají své domovy v nově rekonstruovaných domech, 

kde jejich hodnota bytů se vyšplhala do vyšších částek, jsou s nakládáním s odpady v okolí 

jejich domovů poměrně spokojeni. Tito obyvatelé dbají na to, aby jejich okolí bylo pěkně 

upravené a tudíž dbají právě na to, aby byl pořádek v okolí jejich kontejnerů. Zřídka se 

stane, že v okolí kontejneru někdo něco odloží. Když se tak stane, jiný občan tento odpad 

správně odstraní. Vše je závislé na vychovanosti obyvatel. Jediným problémem těchto částí 

města jsou bezdomovci či jiní sběrači odpadů, ti jsou zde častí návštěvníci. Občané těchto 

čtvrtí, často vyhodí odpad, který je pro tuto sortu lidí ještě přínosem. Z hlediska životního 

prostředí je to sice přínosem, odpad se ještě využije, ale tito lidé často odpady přehrabují a 

vyhazují okolo kontejnerů, tudíž tím právě dělají ten největší nepořádek v okolí kontejnerů 

pro tuto městskou část a často díky nim dochází k mísení separovaných složek uvnitř 
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kontejnerů. Výhodou instalace podzemních kontejnerů do těchto částí je snížení 

návštěvností těchto občanů odpadů a zlepšení estetiky.  

Dalším přínosem vybudování podzemních kontejnerů by také bylo, zamezení 

vhazováních objemných odpadů dovnitř. Ovšem nikdy nelze zabránit, aby občané 

neodkládali velkoobjemné odpady vedle kontejnerů. Šlo by to určitě snížit. Pokud by 

kontejnery byly instalovány v částech měst, hlavních velkých ulicích či sídlištích města 

Mostu, které jsou zabezpečeny kamerovým monitorovacím systémem Městské Policie 

Most. Mohli by být těmito příslušníky za odložení např. nábytku vedle kontejneru 

sankciováni. Pak by si každý rozmyslel, jestli to je pro něj výhodné odpad jen tak pohodit, 

nebo ho zavést na místo k tomu určeném – sběrný dvůr. Kamerový systém se na Mostecku 

rozšiřuje, tudíž by mohlo dojít ke snížení právě takto odhazovaných odpadů a následně tím 

udržení pořádku okolo kontejneru. 

Otázkou zůstává, pokud by obec instalovala v centru pouze separační kontejnery na 

plast, sklo a papír, kam by občané vhazovali na veřejných prostranstvích ostatní komunální 

odpad, kterým v ulicích města může být například ubrousek znečištění od jídla, nebo 

odpad ze zbytku jídla a jiné odpady z občerstvení, které si občané na procházce městem 

často kupují. 

Pro obec je z ekonomického hlediska hlavním přínosem změn v oblasti sběru a 

třídění odpadů snížení provozních nákladů, které se projeví jak ve vyšší výkonnosti 

techniky, tak i ve snížení počtu pracovních sil, kdy na obsluhu zařízení je někdy potřeba 

pouze jedna osoba – řidič. Dojde ke zvýšení produktivity svozu. 

Pro živnostenské odpady a jejich odvoz, kde se převážně používají velkoobjemové 

kontejnery, by to znamenalo zvýšení estetického hlediska, poloha kontejneru a zvýšení 

kapacity a v neposlední řadě snížení nákladů na odvoz. 

Dalším hnacím momentem pro obec je snížení nákladů na nákup stávajících 

kontejnerů z důvodu vandalismu v podobě zapalování kontejnerů, odebírání různých 

součástek jako jsou kolečka, koroze stále ještě funkčních plechových kontejnerů aj. 

V současnosti jsou náklady na jeden kontejner 7 000, -- Kč. Po rozhovoru se zástupci 

Technických služeb města Mostu, a. s. jsem zjistila, že měsíčně je shořelých 5-7 

kontejnerů a dalších 5 jiným způsobem zničených. Ročně se jedná o více jak stovku 

kontejnerů, tudíž instalace podzemních kontejnerů by postupem času znamenala i snížení 
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těchto nákladů na pořízení nových kontejnerů. Předností PK je také jejich životnost, což je 

deset i více let. 

Důležitým faktorem, jak z ekonomického hlediska a ochrany životního prostředí je 

zvýšení podílu získaných využitelných složek z odpadů. 

Mimo všechny tyto ekonomické tendence jsou i tendence v rozvoji, ve zlepšení 

estetiky a hygieny sběru na veřejných prostranstvích. 

 Hlavní nevýhodu a zábranou realizace podzemních kontejnerů na celém území 

města Mostu jsou vysoké finanční náklady na realizaci, které se v Mostě pohybují kolem 1 

milionu na realizaci 1 stanoviště složené ze tří kontejnerů. 

 Kontejnery jsou také často překážkou na komunikacích. Na některých místech se 

tento problém řeší formou ohraničení (obr. č. 55). Těchto ohraničení je poměrně málo. 

Domnívám se, že na některých místech proběhla realizace na žádost obyvatel. Jedná se 

hlavně o velká sídliště, kde je největší soustředění obyvatel. Další nevýhodou v umístění 

do obytných částí města, je také, že dodnes mnoho lidí neuzavírá stávající kontejnery, tudíž 

při zvýšení povětrnostních podmínek je často odpad různých materiálů rozfoukán po okolí. 

U PK i při otevření odpady nemohou unikat.  

 

obr. č. 55a -  Zábrany proti vniknutí kontejnerů na komunikace (autor, 2009) 
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obr. č.55b – betonové zábrany proti vniknutí kontejnerů na komunikace (autor, 2009) 

 

 Další výhodou v instalaci PK je také získání nových parkovacích míst, které občané 

rádi přivítají, jelikož parkování je dalším z problémů města Mostu. Mnohdy je na jediném 

stanovišti kontejnerů velký počet sběrných nádob a v některých částech města jsou zase na 

malém území (30 metrů) umístěna až tři stanoviště, výstavbou PK by se množství razantně 

snížilo. 

Z výsledků ankety vyplynulo, že občané jsou ochotni přivítat změnu v oblasti 

nakládání s komunálními odpady ve formě podzemních kontejnerů a zvýšit tak separaci a 

zlepšit vzhled města. 

Myslím si, že správné a praktické pro občany města Mostu je umístění PK hlavně 

v okolí jejich obytných domů, kde množství odpadů je vyšší než v centru města. Sice se 

z estetického hlediska změní město, ale myslím si, že Most je nové město, kde se mnoho 

historických částí nenachází, tudíž by stačilo v centru prozatím využívat stávající 

odpadkové koše a vhodnější je napomoci občanům města a vyřešit problém, který je 

v některých oblastech alarmující (obr. č. 56).  
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obr. č. 56 - nepořádek okolo kontejnerů (autor, 2009) 

 

 Každopádně výstavba podzemních kontejnerů je přínosem v centru i v obytných 

částech, z praktického, ekonomické, ekologického tak i estetického hlediska, jak pro 

obyvatelstvo, tak i pro město Most. 

 

5 Závěr 
 

V předložené diplomové práci jsem se zabývala problematikou týkající se 

nakládání s komunálními odpady, převážně sběrem domovních odpadů na území města 

Mostu a následně řešením situace v přeplněnosti kontejnerů či nedostatku sběrných nádob 

v okolí bydliště občanů. Cílem práce bylo navrhnout taková řešení, která jsou přínosem jak 

pro město Most, tak i pro obyvatele města. 

Úvod práce je převážně zaměřen na stručné vysvětlení pojmů týkajících se 

komunálních odpadů, jejich charakteristiky, složení a skladby. Je věnována pozornost 

nakládání s komunálními odpady, způsobům nakládání s odpady v ČR a činnosti v oblasti 

nakládání s komunálními odpady, mezi které patří také třídění či omezování odpadů a 

v neposlední řadě také platná právní legislativa v této oblasti. Byly představeny současné 

technologie sběru a způsoby sběru TKO využívané převážně na celém území ČR. 
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 Občané mají největší podíl na sběru komunálních odpadů domovních. Je důležité 

vyjít občanům vstříc, jak v donáškové vzdálenosti, tak i ve způsobu sběru KO. Sběr a 

odvoz je závislý na situování jejich obydlí. Používají se různé sběrné nádoby či pytle, 

různých velikostí, nejčastěji však barevně rozlišeny dle druhu odpadu.  

Hlavní činnost v oblasti mosteckých odpadů mají v současnosti Technické služby 

města Mostu a. s., jejichž 100% vlastníkem je právě město Most a má veškerou kontrolu 

nad jejich službami.  TSmM a. s. spravují veškeré služby v oblasti komplexního nakládání 

s komunálními odpady pro občany města Mostu. Jejich činnost v oblasti odpadového 

hospodářství spočívá ve svozu a sběru komunálních odpadů, umísťování a spravování 

odpadkových nádob, udržování pořádku okolo kontejnerů apod. Hlavní strůjcem odpadů a 

pořádku okolo odpadkových nádob jsou občané města Mostu, závisí pouze na nich, jaký si 

zvolí přístup k nakládání s jejich domovními odpady. Pro ně město Most zrušilo od 1. 7. 

2007 poplatek za komunální odpad. Skutečný pohled na nakládání s komunálními odpady 

vyjadřují názory spoluobčanů. Provedla jsem průzkum a názory jsou sice odlišné, ale 

v některých bodech se velmi často shodují.  Jako nejhůře hodnocený vyšel pořádek okolo 

kontejnerů a v některých oblastech také přeplněnost kontejnerů či nedostatek sběrných 

nádob, který způsobuje jejich záporný přístup k třídění odpadů.  

Navrhovaným řešením je vybudování odpovídajícího zázemí na ukládání 

komunálního odpadu - výstavba podzemních kontejnerů TKO ve městě Most. V práci jsou 

charakterizovány tyto nové technologie sběrných nádob různých velikostí a vzhledu, jejich 

montáž a manipulace s nimi.  Pro správnost údajů a zjištění výhod jsem oslovila 

společnosti, které se touto technologií zabývají. Dále jsem požádala některé úřady měst 

ČR, kde tyto kontejnery již využívají, o jejich vyhodnocení, zda jsou spokojeni s touto 

technologií a zda došlo ke zlepšení v oblasti nakládání s komunálními odpady. 

S podzemními kontejnery jsou spokojeni jak zástupci města, tak i občané, instalace 

přinesla spoustu výhod. Rádi přivítají další výstavbu nových stanovišť podzemních 

kontejnerů a v některých městech jsou již vypracovány projekty na další realizaci. 

Město Most i občané dle průzkumu změnu ve sběru komunálních odpadů ve formě 

podzemních kontejnerů uvítají. Na Magistrátu města Mostu již proběhla jednání a byl 

připraven projekt na provedení osazení tří nádob podzemních kontejnerů pro separovaný 

odpad na stávající travnaté ploše v ulici Radniční v Mostě. 
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Příloha č. 2 

Mapa centra města Mostu – trasa plánované výstavby PK 

 

 

  

  

   


