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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MLČOCH, J. Zařízení pro zvedání podzemních kontejnerů : bakalářská práce. Ostrava : 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a 

konstruování, 2012, 51s. Vedoucí práce: Jurman, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro zvedání podzemních kontejnerů. 

Nejprve je shrnuto, co to jsou podzemní kontejnery, proč se vystavují a jaké jsou jejich 

výhody. Následuje konstrukční návrh zařízení, tedy jak zařízení funguje s popisem 

nejdůležitějších komponent. Podrobněji jsem se zabýval pohonem zařízení, kde jsem 

provedl rozbor zatížení působícího na pohon, pevnostní kontrolu navrženého řetězu, návrh 

převodového poměru a výpočet potřebného výkonu motoru. Nakonec jsem provedl výběr 

vhodného elektromotoru a vhodné šnekové převodovky. Navrhl jsem i alternativní 

možnosti pohonu, a u každé alternativy jsem uvedl, proč není vhodné ji zvolit. Celé 

zařízení je zobrazeno na výkrese sestavy, který je k práci přiložen. 

 

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

MLČOCH, J. Lifting equipment for underground containers : Bachelor Thesis. Ostrava : 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 

of Production Machines and Design, 2012, 51p. Thesis head: Jurman, J. 

 

This bachelor thesis describes design of lifting equipment for underground containers. 

At first I summarize what the underground containers are, why we build them and which 

benefits they have. Further part is the structural design which describes how equipment 

works and its main components. I was thoroughly occupied myself with the drive 

equipment, where I analysed drive strain, strength check of proposed chain, draft and 

calculation of the transmission ratio and calculation of the required engine power. Finally, 

I decided to use suitable electric motor and worm gearbox. I also made some alternative 

solutions of drive system and I wrote why it should not be chosen for each alternative. The 

entire equipment is showed in the assembly drawing which is included to the thesis. 
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LEGENDA POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

DP [mm]  roztečný průměr řetězových kol 

dK [mm]  průměr kladky 

dL [mm]  roztečný průměr kuliček ložiska 

e [mm]  součinitel valivého tření ložiska 

FC [N]  tíha všech zatížení působících uprostřed plošiny 

FČ [N]  tíha člověka 

FH [N]  tíha součástí nad plošinou 

FK [N]  tíha plného kontejneru 

FO [N]  odstředivá síla řetězů 

FOK [N]  odporová síla všech kluzných ložisek 

FOK1 [N]  odporová síla jednoho kluzného ložiska 

FOL [N]  odporová síla všech valivých ložisek 

FOL1 [N]  odporová síla jednoho valivého ložiska 

FOLP [N]  přepočítaná odporová síla všech valivých ložisek 

FPZ [N]  tíha obou protizávaží 

FPZ1 [N]  tíha jednoho protizávaží 

FŘ [N]  reakční síla v řetězech 

FŘC [N]  celková síla působící na řetězy 

FS [N]  tíha sněhu na plošinu 

FT [N]  reakční dvojice sil působící na kolečka zdviže  

FZ [N]  tíha zdviže s deskami   

fČ [-]  součinitel tření kluzného ložiska a čepu 

g [m/s2]  gravitační zrychlení 

i [-]  skutečný převodový poměr 

i´ [-]  předběžný převodový poměr 

kD [-]  dynamická bezpečnost řetězů 

kS [-]  statická bezpečnost řetězů 

MČ [Nmm]  odporový moment kluzného ložiska 

m1 [kg]  hmotnost jednoho metru řetězu 

mdt  [kg]  hmotnost distančních tyčí 

mk [kg]  hmotnost plného kontejneru 

mkl  [kg]  hmotnost koleček zdviže 

mkp  [kg]  hmotnost prázdného kontejneru 
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mL  [kg]  hmotnost ocelových lan 

mp  [kg]  hmotnost pochozí plošiny  

mpl  [kg]  hmotnost přítlačných plechů a plechů se závity 

mpz  [kg]  hmotnost obou protizávaží 

mpz1 [kg]  hmotnost jednoho protizávaží 

mš  [kg]  hmotnost vhozové šachty 

mšh  [kg]  hmotnost spojovacího materiálu šachty a distančních tyčí 

mšř  [kg]  hmotnost spojovacího materiálu řetězu 

mz [kg]  hmotnost zdviže 

n1 [ot/min] otáčky motoru 

n2 [ot/min] předběžné otáčky na výstupu převodovky 

P [W]  výkon motoru 

p [mm]  rozteč článků řetězu 

RČ [mm]  poloměr čepu  

RK [mm]  poloměr kolečka zdviže  

RKL [mm]  poloměr kuličky valivého ložiska  

Sp [m2]  plocha pochozí plošiny 

s [m]  výsuvná dráha zdviže 

sn [kN/m2] normové zatížení sněhem na 1m2 plochy 

s0 [kN/m2] základní tíha sněhu na 1m2 plochy 

t [s]  předběžný čas výsunu kontejneru 

tsk [s]  skutečný čas výsunu kontejneru 

v [m/s]  předběžná rychlost výsunu kontejneru 

vsk [m/s]  skutečná rychlost výsunu kontejneru 

Y [-]  součinitel rázů 

z [-]  počet zubů řetězových kol 

ηP [-]  účinnost šnekové převodovky 

ηŘ [-]  účinnost řetězového převodu 

κ [-]  součinitel závislosti váhy střechy vzhledem k její ploše 

s [-]  tvarový součinitel střech 

π [-]  Ludolfovo číslo pí 
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1 ÚVOD  

V dnešní době vzniká velké množství odpadu, a je potřeba řešit, co s ním. Část se musí 

ukládat na skládkách, část je uložena jako nebezpečný odpad, a část odpadu se recykluje. 

Recyklaci je v moderní době věnována velká pozornost, a právem. Nové suroviny jsou 

stále dražší, a je tedy čím dál výhodnější využít ty staré. Navíc se díky recyklaci méně 

zatěžuje životní prostředí. Součástí problematiky recyklace je i získání starého 

recyklovatelného odpadu od obyvatel. V naší zemi se k tomuto účelu používá velkých 

kontejnerů, do kterých mohou obyvatelé třídit recyklovatelný odpad. 

Ve své práci se budu zabývat návrhem kontejnerového systému s podzemním 

uložením kontejneru a s vlastním mechanismem zvedání kontejneru. V rešerži popisuji, co 

to vlastně podzemní kontejnery jsou, z čeho se skládají a jaké typy podzemních kontejnerů 

existují. Dále jsou popsány výhody i nevýhody podzemních kontejnerů, jejich přínos 

ekologii, a jsou popsány i ekonomické a designérské aspekty těchto kontejnerů. V 

koncepčním návrhu je popsáno, z čeho se zařízení skládá, jak funguje pohon a proč jsem 

volil právě tento typ pohonu. Pohon je přesněji popsán a vypočítán v konstrukčním návrhu 

pohonu. Nakonec jsem uvedl možné alternativní řešení pohonu a celkové zhodnocení 

zařízení. 
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1.1 Problematika odpadu 

Odpad. Lidstvo se s ním potýká již od počátků věků, nikdy to ovšem nebyl takový 

problém, jako v dnešní době. Kdysi dávno lidé neřešili odpad vůbec, zvláště proto, protože 

jediný odpad který produkovali byl živočišného a rostlinného původu, nejčastěji zbytky 

jídla či nějaká stará kůže nebo kožich. Jednoduše to někam hodili a příroda si s tím 

poradila.  

Problém přišel, jakmile lidé začali stavět města. Protože se občanům nechtělo s 

každým kouskem chodit za město a vyhazovat zbytky do přírody, vyhazovali je jednoduše 

z oken na ulice. Zde se ovšem zbytky hromadily, kazily se a přitahovaly zvěř (zvláště pak 

krysy a potkany). První problémy s odpadem si vyžádaly i první řešení. Tím tenkrát bylo 

zavedení kanalizace, která odpad z ulic odplavovala pryč.  

Dá se tedy říci, že s přibývajícím množstvím lidí na určitém území přibývalo i 

množství odpadu, a to do takové míry, že se muselo začít řešit, co s ním. Časem navíc 

začaly přibývat i neorganické odpady a v dnešní době dokonce převládají. Dnes už naštěstí 

lidé nevyhazují odpad z oken, ale vznikl systém vyvážení a zpracování odpadu. Každý 

dům má vlastní popelnici, kterou technické služby pravidelně vyvážejí.  

S moderní dobou a s nadměrným využíváním různých materiálů při výrobě ale přišel i 

jiný problém – problém vyčerpatelných zdrojů naší planety. Lidé si uvědomili, že není 

možné donekonečna těžit nové suroviny a ty staré a nepotřebné někam zahodit. Navíc je 

těžba nových surovin stále těžší a nákladnější. Čím dál víc tedy bylo výhodnější posbírat 

staré vyhozené věci a udělat z nich věci nové. Vznikl tedy nový trend, a sice recyklace 

odpadu. Za některé odpady se platí (kovy, papír, nerozbité lahve apod.), za jiné odpady se 

ale neplatí (nejčastěji plasty, papír, sklo) a je tedy pouze na dobré vůli občanů, jestli 

pomohou ekologii a odpady odnesou do patřičných kontejnerů, nebo je smíchají s běžným 

odpadem který se nerecykluje, ale ukládá na obrovské skládky. 
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1.2 Kontejnery na recyklovatelný odpad 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole (1.1.), lidé mají možnost třídit odpad a pomoct 

tak ekologii. V některých zemích (např. Rakousko) mají lidé doma několik popelnic, do 

nichž třídí odpad a které pak vyvezou technické služby. U nás je systém třídění odpadu 

jiný, nemáme doma několik popelnic, ale pouze jednu na smíšený odpad. Ve městech je 

ale několik míst s kontejnery, do kterých mohou obyvatelé odpady vynášet. Jak už to bývá, 

každý systém má své problémy a nedostatky.  

Tím nejzásadnějším je samotný člověk. Zatímco jeden recykluje a snaží se udržovat 

pořádek, druhý se v odpadu přehrabuje hledajíc něco použitelného, a kolem kontejnerů se 

množí vyházený odpad. Tento nepořádek odrazuje jiné obyvatele, kteří pak odpad netřídí, 

přestože by chtěli. To pak snižuje efektivitu celého recyklačního systému.  

Dalším problémem je celková nevzhlednost kontejnerů, přestože kolem nich není 

nepořádek. Kontejnery tedy stěží najdeme v historických centrech měst, u historických 

památek či všude tam, kde by působily rušivě. V těchto místech se navíc často vyskytují 

turisté, kteří pak nemají jinou možnost, než odpad vyhodit do směsného odpadu, přestože 

tam nepatří. 

Každý problém má ovšem řešení. Nemůžeme sice odstranit největší problém – lidstvo, 

můžeme se ale postarat o ty ostatní. Jak umístit větší množství kontejnerů tak, aby nebyly 

vidět, nebylo možno se v nich přehrabovat, ale přesto aby bylo možné do nich vhazovat 

odpad? Jednoduše – zakopat je pod zem. Doslova. 
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2 PODZEMNÍ KONTEJNERY 

Jedná se o moderní koncepci recyklační problematiky. Zatímco běžné kontejnery na 

recyklovaný odpad jsou celé nad zemí a trpí řadou nedostatků nastíněných v předchozí 

kapitole (1.2) a podrobněji popsaných v kapitole 6.2, podzemní kontejnery nabízejí řešení 

pro tyto problémy. Hlavní nádoba na odpad je totiž zakopaná pod zemí, a nad zemí je 

pouze část s otvorem pro vhazování odpadu.  

2.1 Schéma podzemních kontejnerů 

Na obrázku 2.1 můžeme vidět schématické uložení podzemního kontejneru a jeho 

hlavní části: 

a) Kontejner – je uložen pod zemí tak, aby k němu měly přístup pouze technické 

služby. Kontejnery se vyrábí z plastů, laminátů vyztužených skelnými vlákny, 

či ocelí s povrchovou úpravou proti korozi. 

b) Vhozová šachta – je umístěna nad zemí a tvoří jedinou viditelnou část celého 

kontejneru. Je konstruována tak, aby skrz ní bylo možné odpad pouze vhazovat, 

a ne ho vytahovat. Vhozové šachty se vyrábí v mnoha velikostech a 

provedeních, aby svým vzhledem co nejlépe splývaly s okolím a nepůsobily 

rušivě. 

c) Podzemní rám – Tvoří nosnou část celého systému. Dále funguje jako vodící 

prvek pro vytahování a vkládání kontejneru. Rám bývá spojen s vanou, která 

izoluje celý systém od okolní zeminy (obr. 2.2 c). Vana bývá vybavena 

odkalovací stokou, která odvání vodu z kontejneru v případě dešťů. 

d) Zdviž – zdviž je pohyblivá a stojí na ní kontejnery. U kontejnerů s aktivním 

pohonem tvoří tlačný element, který vyveze kontejnery na povrch, u kontejnerů 

s pasivním pohonem tvoří bezpečnostní podlahu, která zamezuje pádu osob do 

šachty v případě vytažení kontejneru.  

e) Pochozí plošina – tvoří horní kryt podzemních kontejnerů, jsou na něm 

umístěny vhozové šachty. Často bývá proveden tak, aby splývala s okolním 

povrchem.  



Bakalářská práce 

  14 

 

Obr. 2.1 – Schéma podzemního kontejneru [1] 

2.2 Kontejnery s pasivním vytahováním 

Tento typ podzemního kontejneru (obr. 2.2) nemá vlastní pohon pro vytahování 

kontejneru na povrch, je tedy potřeba použít speciální techniku, která kontejner ze země 

vytáhne. Provedení kontejneru spočívá v jednoúčelové nádobě nenormalizovaného tvaru. 

Každý výrobce má jiné tvary nádob a není tedy možné zaměňovat části kontejneru s částmi 

jiného kontejneru. 

Tyto kontejnery se vyrábí o objemu 2000 až 5000 litrů. Velký objem těchto kontejnerů 

patří mezi jejich největší výhody. Při stejném počtu větších kontejnerů můžeme prodloužit 

intervaly jejich vyvážení, případně můžeme nahradit několik kontejnerů jedním a ušetřit 

místo. Větší kontejnery jsou totiž hlubší, takže ploště zabírají stejně místa. Materiál 

kontejneru i vany bývá plast, laminát, nebo ocel s povrchovou úpravou odolnou proti 

korozi.  
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Obr. 2.2 – Schéma kontejneru s pasivním vytahováním [2] 

a – vlastní kontejner na odpad, b – víko kontejneru s vhozovou šachtou, u některých typů je víko spojeno s 

kontejnerem a vytahují se společně, c – vana izolující kontejner od okolní zeminy 

 Vyprazdňování pasivních kontejnerů 

Tento typ kontejnerů je nutno za pomocí techniky vytáhnout ze země a následně 

vysypat. K tomuto účelu se používají nákladní automobily (obr. 2.3) s hydraulickým 

ramenem, kterým se kontejner vytáhne. Nákladní automobil je dále vybaven korbou, do 

které se vysype obsah kontejneru.  

Nákladní automobily musí přijet až ke kontejneru. Tyto automobily jsou velké a těžké, 

jejich prostupnost úzkými uličkami je omezená a podloží musí být dostatečně pevné na to, 

aby nákladní automobily uneslo. Hydraulické rameno je navíc náročné na obsluhu. Z 

těchto faktů plynou nevýhody pasivních podzemních kontejnerů.  

 Výstavba pasivních kontejnerů 

Základem je vykopání dostatečně velké díry v zemi, ta může být i několik metrů 

hluboká. Do této díry se pak umístí nosný rám kontejneru s vanou. Vana se v zemi řádně 

ustaví a zasype zeminou. Okolí se upraví tak, aby pochozí plošina nevyčnívala nad povrch. 

Poté se do vany zasune kontejner a celek je připraven k použití.  
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Vana kontejneru je vybavena dnem, které se v případě vyndaného kontejneru vysune. 

Do hluboké vany by totiž mohl někdo spadnout, pokud v ní není kontejner (ten může být 

vysunut z důvodu vyprázdnění). 

 Typy pasivních kontejnerů 

Tyto kontejnery se vyrábí v různých provedeních, velikostech a s různými tvary nádob. 

Liší se i způsobem vyprazdňování, existují dva hlavní systémy: 

Vysypávání spodními dvířky (obr. 2.5) – kontejner je vespod vybaven otevíracími 

dvířky, které se při vysypávání otevřou a odpad se vysype do korby nákladního 

automobilu. 

Vysypávání rozevřením kontejneru (obr. 2.6) – kontejner je složen ze dvou částí 

spojených v horní části kloubem. Při vysypávání se kontejner rozevře a odpad vypadne 

ven. 

 

Obr. 2.3 – Kontejner se spodním výsypem [2] 

 

Obr. 2.4 – Rozevírací kontejner [2] 
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2.3 Kontejnery s aktivním vytahováním 

Tyto kontejnerové systémy mají vlastní pohon pro vytahování kontejneru. Jako nádoba 

na odpad je použit normalizovaný kontejner, vyrábí se systémy pro nejrůznější velikosti 

normalizovaných kontejnerů, popelnic a košů, nejčastější je ale systém pro 1100 litrový 

kontejner (obr. 2.7). Právě možnost použití stávajících normalizovaných kontejnerů patří 

mezi největší výhody tohoto řešení. Systémem pro vytahování 1100 l kontejnerů se budu 

podrobněji zabývat. 

 Vyprazdňování aktivních kontejnerů 

Kontejner je v běžném stavu schován pod zemí, k jeho vyzvednutí dojde po aktivaci 

zvedacího mechanismu. K aktivaci dojde na dálku pomocí dálkového ovládání, které 

vlastní technické služby či jiný vývozce odpadu. Poté příslušník technických služeb zaveze 

kontejner k vozu kde jej vysype běžným způsobem. Po vysypání jej zaveze zpět na 

výsuvnou podstavu a dálkovým ovladačem jej spustí zpět pod zem.  

 Výstavba aktivních kontejnerů  

Výstavba tohoto systému je velmi podobná jako výstavba pasivních podzemních 

kontejnerů. Opět se vykope jáma, do které se vloží krycí vana s nosným rámem, k rámu se 

ale navíc připevní pohon a výsuvná podstava. K podstavě se připevní pochozí plošina 

spolu s vhozovou šachtou. Pohon se připojí k elektrické rozvodné síti a systém je připraven 

k použití. 



Bakalářská práce 

  18 

 

Obr. 2.5 – Kontejnerový systém s vlastním pohonem. [3] 
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3 ZHODNOCENÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ S 

VLASTNÍM VÝSUVNÝM POHONEM 

3.1 Výhody proti pozemním kontejnerům 

 Lepší ekologické podmínky (více v 6.2). 

 Lepší zabezpečení proti krádeži kontejneru a proti poškození, převrácení či zapálení 

kontejneru vandaly. 

 Viditelná část kontejneru je mnohem menší než pozemní kontejner, navíc se dá 

zpracovat tak, aby lépe ladila s okolím. Podzemní kontejner tedy mnohem lépe vypadá 

a nepůsobí tak rušivě. 

 Možnost hlídání přeplnění kontejnerů a jejich automatické uzavření v případě plného 

kontejneru. 

 Zajištění kontejneru proti povětrnostním vlivům (vítr, déšť). 

3.2 Výhody proti podzemním kontejnerům s pasivním vytahováním 

 Možnost použití stávajících normalizovaných kontejnerů či popelnic (nejčastěji o 

objemu 1100 litrů). 

 Možnost použití stávající odvozní techniky pro vyprázdnění kontejnerů. 

 Normalizované kontejnery jsou vybaveny kolečky, mohou tedy být na krátkou 

vzdálenost přesunuty za účelem vyprázdnění. To umožňuje umístit tento typ 

podzemních kontejnerů v těžko přístupných místech pro odvážející techniku, nebo v 

místech, kde nemůže těžká technika zajet z důvodu nízké únosnosti podloží (stará 

centra měst která jsou podkopána kanalizací a tunely). 

 Rychlejší zaučení personálu na nový způsob vyvážení odpadu než u jednoúčelových 

podzemních kontejnerů (odpadá složitá manipulace s ramenem vyzvedávajícím 

kontejnery). Rovněž čas potřebný pro vysypání kontejneru je kratší.  
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3.3 Nevýhody proti pozemním kontejnerům 

 Náklady potřebné k zavedení systému podzemních kontejnerů. 

 Obtížné vysypání většího množství odpadu z důvodu malého vstupního otvoru u 

podzemních kontejnerů. U pozemních kontejnerů stačí odklopit velké horní víko. 

Protikladem je fakt, že díky malému vstupnímu otvoru bude více uživatelů vhazovat 

pouze určený odpad, a ne velké kusy odpadu, které do kontejneru nepatří. Rovněž nutí 

malý otvor uživatele odvést velké množství odpadu na sběrná dvory, nedochází tím k 

rychlému zaplnění kontejneru jediným uživatelem. 

 Větší energetická náročnost (elektrický pohon). 

 Lehce složitější a zdlouhavější vyvážení kontejnerů (je potřeba aktivovat pohon a 

počkat, až se kontejner vysune. Obsluha navíc musí mít dálkové ovládání vždy u sebe). 

3.4 Nevýhody proti podzemním kontejnerům s pasivním vytahováním 

 Integrovaný pohon má potřeby na údržbu. 
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4 KONCEPČNÍ NÁVRH 

Zařízení je určeno pro podzemní uložení kontejnerů či popelnic s možností jejich 

vyzvednutí na povrch. Do kontejnerů je možno vhazovat odpad pomocí vhozové šachty, 

která je umístěna nad zemí, na pochozí plošině. Do popelnic je možno vhazovat odpad po 

vyzdvižení popelnice, případně lze také instalovat vhozovou šachtu. V případě potřeby 

vyprázdnění kontejneru či popelnice dojde k jehich vyzdvižení pohonným mechanismem, 

a následně je možno kontejner či popelnici odtáhnout a vysypat pomocí patřičné techniky.  

4.1 Normalizovaný kontejner 1100 litrů 

Systémy pro podzemní uložení kontejnerů s vlastním pohonem se vyrábí pro různé 

typy a velikosti kontejnerů či popelnic. Mnou navržený systém je určen pro normalizované 

kontejnery o objemu 1100 litrů. Tyto kontejnery se běžně používají pro tříděný odpad na 

veřejných sběrných místech. 

Kontejnery mají následující parametry: 

 Objem    1100 l 

 Hmotnost    56 – 71 kg (plastové), 110 – 135 kg (kovové) 

 Nosnost   350 – 440 kg (plastové), 400 – 440 kg (kovové) 

 Přibližné rozměry* 1370 × 1460 × 1070 mm 

 Materiál   plast, ocel s povrchovou úpravou proti korozi 

*rozměry kontejnerů se liší podle výrobce, maximálně o několik centimetrů. 

4.2 Schéma zařízení 

Na obr. 4.2 je znázorněno schéma zařízení. Dílčí komponenty jsou od sebe odlišeny 

barvou, zařízení se skládá z těchto komponent: 

 Modrá barva – nosný rám 

 Červená barva – vodící ližiny 



Bakalářská práce 

  22 

 Žlutá barva – zdviž.  

 Modrozelená – pochozí plošina 

 Hnědá barva –  nosné vzpěry pro pochozí plošinu 

 Šedá poloprůhledná barva – vnější kryt 

 Šedá barva – pohon (převodovka, řetěz, elektromotor) 

 Tmavě šedá barva – protizávaží 

 Růžová barva – horní rám 

 Oranžová – vhozová šachta 

 

Obr. 4.1 – Schéma zařízení pro zvedání podzemních kontejnerů. 
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4.3 Nosný rám, vodící ližiny 

 Nosný rám (obr. 4.3) tvoří nosnou část pro pohonné ústrojí a vodící ližiny. Samotný 

rám je připevněn k vnějšímu krytu, který chrání vnitřek zařízení před okolní zeminou.  

 Pohon je k rámu připevněn v horní části (převodovka s motorem) na pomocných U 

profilech, a ve spodní části (řetězová kola) v úchytech. 

 Vodící ližiny jsou k rámu připevněny na třech bočních vzpěrách a na spodní části 

rámu. 

 Rám je vyroben z U profilů, které jsou k sobě navzájem svařené. 

 Rám je natřený ochranným lakem chránící rám proti korozi. 

 

Obr. 4.2 – Nosný rám s přimontovanými vodícími ližinami. 

 Vodící ližiny jsou vyrobeny z U profilu, k tomu jsou přivařeny čtyři části vyříznuté z 

plechu, pomocí kterých se ližiny připevňují k rámu. Tři jsou na boku, jeden vespod 

ližin. Tyto navařené úchyty jsou zde proto, aby v prostoru, kde se pohybují kolečka 

zdviže, nebyly žádné šrouby či matice. 

 Ližiny jsou natřeny ochranným lakem proti korozi. 
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4.4 Zdviž 

 Zdviž (obr. 4.4) tvoří tlačný element, který vyzdvihává kontejner na povrch, kde je 

možno ho odebrat k patřičným úkonům.  

 Zdviž je sestavená z ocelových profilů čtvercového a obdélníkového profilu. Tyto 

profily jsou k sobě svařené.  

 Na zdviž se pokládá podlaha, na které pak stojí kontejner.  

 Na zdviži jsou čtyři tyče s oky, ke kterým se připevňuje ocelové lano. Toto lano je 

spojeno s protizávažím. 

 Zdviž je připevněna k řetězu, který ji uvádí do pohybu, případně udržuje ve stabilní 

poloze. Ke zdviži jsou připevněny dva plechy, v kterých jsou čtyři díry se závity. Do 

těchto děr se zašroubují šrouby, které se provlečou řetězem a tím drží zdviž na řetězu. 

 Pohyb zdviže je omezen vodícími ližinami, které zdviži umožňují pouze vertikální 

pohyb. Po ližinách se zdviž pohybuje pomocí osmi koleček.  

 

Obr. 4.3 – Zdviž bez podlahy a vodících koleček. 

4.5 Systém protizávaží 

 Protizávaží kompenzuje váhu všech pohyblivých částí (zdviž, podlaha, kontejner, 

pochozí plošina, vhozová šachta, vzpěry pochozí plošiny), snižuje tedy zatížení pohonu 

a tím i spotřebu energie. 
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 Protizávaží je tvořeno dvěma litinovými bloky. Každý blok je přichycen pomocí dvou 

ocelových lan přes kladku ke zdviži. Kladky jsou připevněny k hornímu rámu. 

Protizávaží koná opačný pohyb než zdviž s kontejnerem.  

 Schéma systému protizávaží je na obr. 4.5. 

 Váha protizávaží je nastavena tak, aby vyvážila všechny pohyblivé části zařízení 

(zdviž, podlaha, pochozí plošina, vhozová šachta, vzpěry pochozí plošiny), a také 

vyvažuje váhu kontejneru (kontejnery různých výrobců se ale liší váhou, u některých 

kontejnerů tedy může být protizávaží těžší, než prázdný kontejner). Pohon tedy 

překonává pouze váhu odpadu v kontejneru. 

 Pohyb protizávaží je omezen čtyřmi tyčemi kruhového průřezu, pohyb protizávaží je 

tedy pouze vertikální. Tyče jsou připevněny k hornímu rámu a k spodní části krytu. 

Mezi tyčemi a závažím je malá mezera, aby nedocházelo k zbytečnému tření. 

 

Obr. 4.4 – Schéma systému protizávaží. 
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4.6 Pochozí plošina s vhozovou šachtou 

 Pochozí plošina slouží jako horní kryt celého zařízení. Má v sobě otvor, nad kterým je 

připevněna vhozová šachta a pomocí tohoto otvoru a vhozové šachty se do kontejneru 

vhazuje odpad. Není tedy nutné vyzvedávat kontejner pro každou potřebu vyhození 

odpadu. 

 Pochozí plošina je vyrobena z ocelového plechu zesíleného přivařenými profily 

čtvercového průřezu. Na horní části pochozí plošiny je možno vytvořit jakýkoli povrch, 

od vrubovaného plechu po zámeckou dlažbu. 

 Pochozí plošina je napevno spojena se zdviží, a to pomocí čtyř vzpěr. Pochozí plošina 

se tedy vysouvá spolu s kontejnerem. Vzhledem k výšce do jaké se plošina vysune 

(skoro 2m) je potřeba hlídat, aby při vysunování na plošině nikdo nestál, případný pád 

by mohl vést ke zranění dotyčné osoby.  

 Pochozí plošina je ve všech rozích vybavena naváděcími plechy (obr. 4.6), které 

zaručují přesné dosednutí plošiny na horní rám. Plošina tedy nikdy nebude vystupovat 

nad okolní povrch a nikdo se o ni nemůže zranit.  

 Plošina je na krajích podlepena pryží, která zajišťuje částečné zatěsnění proti zatékající 

vodě při deštích. Plošina nemusí být zatěsněna úplně, protože kryt je vybaven 

odvodňovací stokou, takže se v zařízení nehromadí zateklá voda. Taktéž vhozová 

šachta je zatěsněna, aby voda skrz ní netekla do kontejneru, z toho nemá voda kudy 

odtéct.  

 

Obr. 4.5 – Naváděcí rohy pochozí plošiny pro přesné dosednutí plošiny. 
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4.7 Pohon 

Existuje celá řada mechanismů a způsobů řešení pohonu pro zvedání kontejnerů, já 

jsem se rozhodl použít pohon pomocí elektromotoru, šnekové převodovky a válečkového 

řetězu (schéma obr. 4.7). Některé alternativní způsoby pohonu jsou popsány v kapitole 7, 

včetně odůvodnění proč toto řešení nebylo použito. 

Použitý elektromotor je s kotvou nakrátko z běžné produkční řady. Výpočet jeho 

potřebného výkonu je v kapitole 5. Elektromotor je zespodu připevněn k převodovce, k 

ničemu dalšímu připevněn není. 

Převodovka je šneková. Větší převodový poměr šnekových převodovek umožňuje 

použít slabší motor, ten navíc nemusí být pomaloběžný s velkým kroutícím momentem. 

Vhodnou kombinací otáček motoru a převodového poměru lze dosáhnout požadované 

zdvihací rychlosti, vzhledem k relativně malému potřebnému zdvihu (do 2m) nevadí ani 

nižší zdvihové rychlosti. 

Další výhodou šnekové převodovky je její samosvornost, zdvihací plošina je tedy vždy 

v zajištěné poloze a není potřeba použít brzdu.  

Válečkový řetěz tvoří unášecí prvek, je k němu připevněna zdviž kterou uvádí do 

pohybu. Řetěz přenáší sílu pomocí tvarového styku, nehrozí tedy protáčení záběrových kol 

či náhlé sjetí plošiny. Vzhledem k vysoké pevnosti řetězů je jeho vytahání a tedy nechtěné 

prodloužení délky minimální, taktéž riziko přetržení řetězu je velmi nízké. Napínání řetězu 

je zajištěno posuvným uchycením převodovky k nosnému rámu. Celkově jsou použity dva 

jednořadé řetězy pro rovnoměrnější rozložení zatížení a vyšší bezpečnost.  

Řetězový pohon je koncipován s nekonečným oběhem, řetěz je poháněn hnacími 

řetězovými koly, které jsou připevněny na obou stranách výstupního hřídele šnekové 

převodovky. Ve spodní části je řetěz vracen volnými řetězovými koly, které jsou 

připevněny k nosnému rámu. 

Elektromotor je řízen elektronikou, která zajišťuje vypnutí pohonu při dosažení horní a 

spodní polohy zdviže. Elektronika je ovládaná dálkově pomocí dálkového ovladače. 

Dálkový bezdrátový přenos je rádiový a není potřeba umisťovat čidlo na venkovní části 

zařízení. Každé zařízení je spárováno se svým ovladačem, nedojde tedy k nechtěné 

aktivaci jiného kontejneru. Elektronika je uložena ve vodotěsném boxu připevněném na 

elektromotoru. 
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Elektromotor s elektronikou je napájen z elektrické rozvodné sítě. Pro veřejné účely 

(veřejná sběrná místa recyklovatelného odpadu) je pohon připojen na rozvodnou 

elektrickou síť nočního osvětlení, vyvážení kontejnerů je tedy možné pouze v noci. Noční 

vyvážení je ale v Evropě běžné a je součástí noční celkové očisty města. 

 

Obr. 4.6 – Schéma pohonu 

a – šneková převodovka, b – řetěz a řetězová kola, c – elektromotor, d – nosný rám, e - zdviž 

4.8 Vyvážení kontejneru 

V případě potřeby vyprázdnit kontejner dojde k aktivaci pohonu pomocí dálkového 

ovládání, které vlastní příslušník technických služeb či jiná osoba pověřená vyvážením 

kontejneru. Po aktivaci je kontejner pomocí pohonu vyvezen na povrch, odkud je možno 

ho odvést k popelářskému vozu kde dojde k jeho vyprázdnění. Po vyprázdnění je kontejner 

navrácen na podlahu zdviže, je zajištěn proti pohybu (brzda koleček kterou jsou kontejnery 

vybaveny) a následně spuštěn do země, opět pomocí dálkového ovládání. Dálkové 

ovládání zajišťuje, že nedojde k aktivaci cizí osobou, která by mohla zařízení poškodit či 

odcizit jeho části. 
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5 KONSTRUKČNÍ NÁVRH POHONU 

5.1 Potřebná váha protizávaží 

Abych mohl vypočítat potřebný výkon motoru, potřebuji znát všechny síly, které 

působí proti pohybu zdviže. Práci motoru z části ulehčuje protizávaží, napřed tedy musím 

určit jeho váhu. 

Předpoklad: protizávaží kompenzuje váhu všech vertikálně pohyblivých komponent 

zařízení, a navíc přidává jistou hmotnost pro kompenzaci váhy prázdného kontejneru. 

Protizávaží tedy kompenzuje tyto komponenty: 

 Zdviž s dubovými deskami   mz = 62,6 + 19,5 kg 

 Pochozí plošina      mp = 98,4 kg 

 vhozová šachta      mš = 20,4 kg 

 distanční tyče      mdt = 4 x 4,4kg 

 plechy se závity a přítlačné plechy  mpl = 2 x (0,1 + 0,04) kg 

 spojovací materiál tyčí a šachty   mšh = 0,61 kg 

 spojovací materiál řetězu    mšř = 0,272 kg 

 kolečka zdviže     mkl = 8 x 0,377 kg 

 kontejner – volím nejtěžší kovový kontejner mkp = 135 kg 

 ocelová lana     mL = 1,5 kg 

Sečtením dostanu váhu obou závaží mpz = 359,2 kg, váha  jednoho závaží je potom 

mpz1 = 179,6 kg. 
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5.2 Předběžná rychlost výsunu 

Dráha výsunu zdviže je  s = 1,8m. Čas výsunu je ideální v rozmezí 10 – 15 vteřin. 

Příliš rychlý výsun může být nebezpečný z důvodu zranění osob, které nepočítají s 

rychlými pohyby zařízení, příliš pomalý posun potom zdržuje práci se zařízením.  

Volím výsuvný čas t = 13s 

Rychlost výsunu: 

s

m

t

s
v 1385,0

13

8,1
===  

5.3 Zatížení působící na zdviž 

Ke zdviži jsou připevněny všechny pohyblivé části zařízení, a samotná zdviž je 

připevněna k tažnému řetězu. Chceme-li zjistit tažnou sílu v řetězu, musíme určit všechna 

zatížení působící na zdviž. Na zdviž působí dva typy zatížení. Zatížení od hmotnosti 

jednotlivých komponent, a poté nahodilá zatížení.  

5.3.1 Nahodilá zatížení 

Mezi nahodilá zatížení patří hmotnost sněhu, který v zimním období leží na pochozí 

plošině. Nemůžeme počítat s tím, že před každým výsunem někdo sníh odhrabe, musíme 

tedy tuto sílu započítat. Dalším nahodilým zatížením je váha člověka, který bude stát na 

pochozí plošině v době výsunu zařízení. Stání na plošině během výsunu je zakázáno, 

ovšem musíme počítat s tím, že tento zákaz někdo poruší. Zvláště pak v zimním období, 

kdy je pochozí plošina zasněžená, si nemusí člověk všimnout že na ní stojí, a zařízení se s 

ním začne vysunovat. 

Zatížení sněhem 

Tíhu sněhu určím podle normy ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí. [13] 

Vzorec pro výpočet tíhy sněhu na metr čtvereční pochozí plošiny: 

20 8,12,115,1
m

kN
ss sn =⋅⋅=⋅⋅= κµ  

(5.1) 

(5.2) 
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Základní tíhu sněhu s0 určím z tabulky 12 (příloha A). Nevím jistě, v jakém kraji bude 

zařízení provozováno, volím tedy o něco nepříznivější skupinu IV.  

Volím s0 = 1,5 kN/m2 

Součinitel κ určím podle váhy plošiny na jeden čtvereční metr její plochy. 

 váha plošiny mp = 98,4kg 

 plocha plošiny Sp = 3,103m2 

209,311
103,3

81,94,98

m

N

S

gm

p

p
=

⋅
=

⋅
 

Výsledek spadá do kategorie normová tíha do 500 N/m2 => κ = 1,2 

Součinitel s určím z tabulky 13 (příloha A). Plošina tvoří rovinnou střechu s úhlem  

α = 0° => s = 1 

Celková tíha sněhu na celou plochu plošiny: 

NsSF nps 4,55851800103,3 =⋅=⋅=  

Zatížení osobou 

Normalizovaná hmotnost člověka se uvažuje jako 80kg, spousta lidí je ovšem těžší, 

pro pevnostní výpočet proto použiji tíhu člověka o něco vyšší, FČ = 1000N. 

5.3.2 Zatížení od hmotnosti komponent 

Tíha kontejneru s maximálním množstvím odpadu 440kg: 

NgmF KK 8,564081,9)440135( =⋅+=⋅=  

Tíha zdviže s deskami: 

NgmF ZZ 4,80481,9)5,196,62( =⋅+=⋅=  

Tíha součástí v horní části zařízení, patří sem pochozí plošina, vhozová šachta, 

distanční tyče a potřebný spojovací materiál: 

NgmmmmF šhdtšpH 1,134481,9)61,06,174,204,98()( =⋅+++=⋅+++=  

(5.3) 

 

(5.4) 

 

(5.5) 

 

(5.6) 

 

(5.7) 
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Tíha protizávaží působí opačným směrem, ale pořád na zdviž působí: 

NgmF pzPZ 8,352381,92,359 =⋅=⋅=  

5.3.3 Schéma zatížení  

 

Obr. 5.1 – Schéma zatížení zdviže 

Tíha zdviže s deskou FZ působí v těžišti soustavy desky a zdviže. Poloha těžiště byla 

získána z modelu součásti v programu Autodesk Inventor, stejně tak všechny rozměry (i v 

dalších schématech). 

Tíha kontejneru FK působí uprostřed plošiny pro kontejner.  

Síla FC působí uprostřed mezi úchyty lan. V tomto směru působí i síla horních 

komponent FH, působí zde nahodilé zatížení (sníh a osoba na plošině) a opačná síla 

protizávaží. Síla FC je součet všech těchto sil: 

NFFFFF PZČSHC 7,44058,352310004,55851,1344 =−++=−++=   

Síla FŘ je reakcí v řetězech od zatěžujících sil. 

Síly FT jsou reakcemi v kolečkách zdviže. Tyto síly působí v místě styku koleček a 

vodících ližin. Tyto reakce jsou vyvolány od kroutících momentů zatěžujících sil.  

(5.8) 

 

(5.9) 
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Výpočet síly FŘ 

NFFFFF

FFFFF

ŘZKCŘ

ŘZKCiy

9,108504,8048,56407,4405

00

=++=−++=

=−++⇒=∑
 

Výpočet sil FT 

NF

FFFF
F

FFFFFM

T

ŘZKC

T

TŘZKCiA

3,13156
520

5,529,108501,6594,8046,7728,56406,5727,4405

520

5,521,6596,7726,572

5205,521,6596,7726,5720

=
⋅−⋅+⋅+⋅

=

⋅−⋅+⋅+⋅
=

⋅−⋅−⋅+⋅+⋅⇒=∑

 

5.4 Výpočet odporů 

Proti pohybu zdviže působí (kromě zatížení) odpory v ložiscích. Ložiska jsou v 

zařízení celkově na třech místech – kluzná ložiska v kolečkách zdviže, a valivá ložiska ve 

spodních řetězových kolech a lanových kladkách. Odpory počítám při maximálním 

možném zatížení, tedy včetně nahodilých zatížení. 

5.4.1 Čepové tření kluzných ložisek 

Kluzná ložiska jsou uložena na čepech o poloměru RČ = 14mm, viz schéma obr. 5.2. 

Ložiska jsou vyrobena z měděné porézní slitiny napuštěné mazivem, součinitel tření této 

slitiny s ocelovým povrchem čepu je fČ = 0,05 [8]. Kluzná ložiska jsou zatížena silovou 

dvojicí FT, každé ložisko zvlášť pak polovinou této síly. 

Odporový moment čepového tření: 

NmmR
F

fM
Č

T

ČČ
4,2302715,657805,0

2
=⋅⋅=⋅⋅=  

(5.10) 

 

(5.11) 

 

(5.12) 
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Obr. 5.2 – Schéma čepového tření kluzného ložiska 

Odporová síla čepového tření jednoho kolečka FOK1 působí na středním poloměru 

kolečka RK = 15mm. FOK je odporová síla všech zatížených koleček, tedy čtyř, zbylé čtyři 

nejsou v tomto případě zatížené, jejich odpor je tedy zanedbatelný. 

NFF

N
R

M
F

RFMMMM

OKOK

K

Č
OK

KOKČOKČi

6145,15344

5,153
15

4,2302

0

1

1

11

=⋅=⋅=

===

⋅=⇒=⇒=∑

 

5.4.2 Valivé tření kuličkových ložisek 

Odpor valivých ložisek vzniká deformací kuliček a jejich drah. Kulička jezdí ve dvou 

drahách, je deformovaná horní i spodní drahou, její valivý odpor je tedy dvojnásobný. 

Valivý odpor ložiska je lineárně závislý na velikosti zatížení, na součiniteli valivého tření, 

a na průměru kuličky. Pokud má ložisko n kuliček, poté se zatížení rozdělí mezi všechny 

kuličky, a každá kulička bude mít jistý valivý odpor. Tyto všechny kuličky můžeme 

nahradit jedinou kuličkou, která bude zatěžovaná plnou silou. 

Ložisko kladky má kuličky o poloměru RKL = 3,25mm. Jedno závaží vyvolává v laně 

tíhovou sílu FPZ1, a na druhé straně lana reakci od úchytu zdviže, která je rovna síle FPZ1. 

Celkově tedy působí na kuličky ložisek síla 2 × FPZ1. Ložiska jsou na každé straně dvě, a 

tedy na každé kuličce působí polovina síly, tedy jenom FPZ1, viz. schéma na obr. 5.3.  

 

(5.13) 
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Součinitel valivého tření pro kalené kuličky a ložiskové dráhy je e = 0,01mm. 

N
F

F PZ
PZ 9,1761

2

8,3523

21 ===  

Velikost valivého tření jednoho ložiska FOL1 a všech ložisek FOL je potom: 

NFF

N
R

Fe
F

OLOL

KL

PZ
OL

2,438,1044

8,10
25,3

9,176101,0
22

1

1
1

=⋅=⋅=

=
⋅

⋅=
⋅

⋅=

 

Tento valivý odpor působí na průměru dL = 36mm, musíme ho tedy přepočítat na 

průměr kladky, tedy na dK = 76mm.  

N
d

dF
F

d
F

d
FM

K

LOL
OLP

k
OLP

L
OLi

9,19
76

362,43

22
0

=
⋅

=
⋅

=

⋅=⋅⇒=∑

 

Přestože jsou ložiska kladek poměrně dost zatížená, jejich valivý odpor je velmi malý. 

Ložiska spodních řetězových kol jsou velmi málo zatížená, jejich valivý odpor tedy bude 

zanedbatelný. 

 

Obr. 5.3 - Schéma sil valivého ložiska 

(5.14) 

 

(5.16) 

 

(5.15) 

 

(5.17) 

 



Bakalářská práce 

  36 

5.5 Pevnostní kontrola řetězů 

Předběžně volím dva jednořadé řetězy 16B normy ČSN 02 3311. Důležité parametry 

řetězu: 

 síla při přetržení    FPT = 58kN 

 váha jednoho metru řetězu m1 = 2,75kg 

 rozteč článků řetězu  p = 25,4mm 

Síly působící na řetěz 

Na řetěz působí reakce Fř, při vytahování se přidají odporové síly FOLP a FOK, a přibude 

ještě odstředivá síla řetězu při otáčení na řetězových kolech FO. Sílu od prověšení řetězu 

můžeme zanedbat, neboť vzhledem k poloze řetězu nedochází k jeho prověšení.  

Odstředivá síla FO působící na řetězy: 

NvmFo 106,01385,075,222 2
1 =⋅⋅=⋅⋅=  

Odstředivá síla je vzhledem k nízké rychlosti řetězu velmi malá, můžeme ji pro další 

výpočty zanedbat. 

Celková síla FŘC působící na řetězy: 

NFFFF OKOLPŘŘC
8,114849,196149,10850 =++=++=  

Statická bezpečnost řetězů 

1,10
8,11484

580002

7

=
⋅

=

≥=

S

ŘC

PT
S

k

F

F
k

 

Dynamická bezpečnost řetězů 

61,5
8,18,11484

580002

5

=
⋅

⋅
=

≥
⋅

=

S

ŘC

PT
D

k

YF

F
k

 

> 7 => VYHOVUJE 

 > 5 => VYHOVUJE 

(5.19) 

(5.20) 

 

(5.21) 

 

(5.18) 
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Součinitel rázů Y volím podle nejbližšího podobného stroje z tabulky č. 4 (příloha B). 

Volím Y = 1,8 pro tažný stroj. 

5.6 Volba převodového poměru 

Motor a šneková převodovka jsou od firmy Řetězy Olomouc. Motory mají otáčky      

n1 = 1400 ot/min. [10] 

Roztečný průměr řetězového kola DP 

Volím počet zubů řetězových kol z = 9.  

mm

z

p
DP 27,74

9

180
sin

4,25
180

sin
===  

Předběžný převodový poměr i´ 

Otáčky na výstupu převodovky n2 

33,39
6,35

1400
´

min
6,35

27,74

1385,0

2

1

2

===

=
⋅

=
⋅

==

n

n
i

ot

D

v

O

v
n

P ππ

 

Volím převodový poměr z katalogu výrobce i = 40. [9] 

Skutečná výsuvná rychlost vsk 

s

m

i

n
DnOv Psk 1361,0

40

1400
27,741

2 =⋅⋅=⋅⋅=⋅= ππ  

Skutečný čas potřebný pro vysunutí tsk 

s
v

s
t

sk

sk 23,13
1361,0

8,1
===  

 

(5.23) 

 

(5.24) 

 

(5.25) 

 

(5.26) 

 

(5.27) 
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5.7 Výkon motoru 

Účinnost šnekové převodovky ηP = 0,82 [9] 

Účinnost řetězového převodu volím ηŘ = 0,94 [11] 

W
vF

P
ŘP

skŘC 9,2027
94,082,0

1361,08,11484
=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

ηη
 

Volím motor CHT 100 LA4, 2,2kw [10] 

Volím převodovku CHM 110, i=40, 3kw  [9] 

Volím řetěz 2 × 188 článků 16 B-1 ČSN 02 3311  [14] 

(5.28) 
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6 EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ A DESIGNERSKÉ 

ASPEKTY 

V této kapitole se budu zabývat ekonomickými, ekologickými a designérskými 

aspekty podzemního kontejnerového systému s vlastním zvedáním kontejnerů. Mnou 

navržené zařízení bude porovnáno s běžnými povrchovými kontejnery. 

6.1 Ekonomické aspekty 

Vysoká cena podzemního řešení kontejnerů je hlavní důvod, proč se tento typ 

kontejnerů vyskytuje zatím v malé míře. Zatímco běžný nadzemní kontejner stojí kolem 

deseti tisíc korun, podzemní kontejnerový systém může stát několik desítek až stovek tisíc 

korun.  

Elektrický pohon podzemního kontejnerového systému přináší další náklady, ty jsou 

ale poměrně nízké a vzhledem k nákladům na zřízení kontejnerového systému doslova 

zanedbatelné. Kontejnery se nejčastěji vyvážejí jednou týdně, pohon je tedy aktivován 

pouze jedenkrát týdně, a to na krátkou dobu.  

Velkou ekonomickou výhodou podzemních kontejnerů s vlastním pohonem je 

možnost použití stávajících normalizovaných kontejnerů a stávající vyvážecí techniky. V 

případě poškození kontejneru je možná snadná a rychlá náhrada jiným normalizovaným 

kontejnerem, není potřeba zásah výrobce podzemního zařízení.  

Vysoké pořizovací náklady podzemních kontejnerů kompenzuje fakt, že oproti 

nadzemním kontejnerům se ušetří případné náklady spojené s úklidem po převrácení 

kontejneru povětrnostními vlivy či vandalismem, popř. poškození samotných kontejnerů  a 

práci spojenou s uvedením do normálního stavu, v nejhorším případě i jejich zapálení a 

následně výjezd požárních jednotky.  

I přes vysoké pořizovací náklady se podzemní kontejnery vystavují stále více. Města si 

jsou vědoma přínosu podzemních kontejnerů, stejně tak toho, že se jedná o dlouhodobou 

investici. Navíc lze na výstavbu podzemních kontejnerů získat státní dotaci. Bude ale ještě 

trvat hodně času, než se tento typ kontejnerů stane dominantním. 
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6.2 Ekologické aspekty 

Ekologické aspekty patří mezi nejsilnější argumenty pro zřízení podzemních 

kontejnerů. Podzemní kontejnery totiž řeší plno ekologických problémů nadzemních 

kontejnerů, a navíc zlepšují možnosti celkového recyklačního systému. 

Podzemní kontejnery jsou odolné proti vniknutí osob, hlodavců a zvěře do prostoru 

kontejneru, není tedy možné přijít do styku s odpadem uvnitř kontejneru. To znemožňuje 

vyházení odpadu ven a následné znečištění okolí kontejneru. Podzemní kontejner rovněž 

není možné převrhnout a vysypat odpad do okolí kontejneru. Veškeré znečištění tedy 

zůstává uvnitř kontejneru, lidé se s ním nedostanou do styku a jsou chráněni před možným 

přenosem různých bakterií způsobujících onemocnění, rovněž se nešíří zápach kolem. 

Uvnitř podzemního kontejneru zůstává hluk vznikající vhazováním odpadu, zvláště 

pak skleněného odpadu. Mnohem lépe izoluje podzemní kontejner i pach odpadu, ten pak 

neobtěžuje obyvatelstvo a rovněž tolik nepřitahuje zvěř. Potulná zvěř je zdrojem dalšího 

znečištění okolí nadzemních kontejnerů, obyvatelé se navíc mohou potulných zvířat bát a 

nevyužívají  poté kontejnerů, čímž klesá efektivita a přínos recyklace. 

Designérské aspekty (6.3) umožňují výstavbu podzemních kontejnerů v historických 

centrech měst, či v okolí historických památek. Tedy všude tam, kde je mnoho turistů. Ti 

mohou svůj odpad hodit do vhodného kontejneru a tím pomoct k recyklaci odpadu. Turisti 

vyprodukují velké množství odpadu a pokud v okolí není potřebný kontejner, hodí 

tříditelný odpad do směsného odpadu. Koše na směsný odpad jsou navíc poměrně malé, 

objemnější odpad (plastové lahve) je rychle zaplní a turisté pak nemají kam odpad vyhodit. 

Někteří se snaží odpad natlačit do přeplněných košů, ten pak z košů vypadává a vítr ho 

roznese po okolí, jiní odpad vyhodí do přírody.  
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6.3 Designérské aspekty 

Povrchové kontejnery jsou velké, zabírají hodně místa a jsou poměrně nevzhledné. 

Vedle historických památek, či v historických centrech měst působí tyto kontejnery velmi 

rušivě, proto je zde často vůbec nenajdeme.  

Velmi nevzhledně, často až odpudivě, působí poházený odpad okolo kontejnerů. Toto 

může působit natolik rušivě, že lidé se pak kontejnerů štítí, nevyužívají jich a míchají 

tříditelný odpad s běžným odpadem. Příčiny vzniku poházeného odpadu v okolí 

kontejnerů: 

a) Kontejner je přeplněný a lidé, kteří přinesou odpad na vyhození, jej ponechají v 

okolí kontejnerů, protože jej nemůžou vhodit do kontejneru. 

b) V kontejnerech se občas někdo přehrabuje s nadějí, že v kontejneru najde něco 

použitelného. Při tom vyhází odpad z kontejneru ven, tento odpad pak neuklidí 

a nechá ho ležet kolem kontejneru. 

c) Kontejnery se občas stanou terčem vandalismu, kdy dojde k převrácení 

kontejneru a vysypání jeho obsahu. 

Podzemní kontejnery tyto vzhledové vady řeší. Hlavní nádoba je totiž umístěna pod 

zemí, takže není vidět. Takový kontejner navíc nelze převrátit, a díky úzké vhozové šachtě 

ani není možné z kontejneru odpad vyházet. 

Vhozová šachta je v zásadě jedinou viditelnou částí kontejneru. Je malá, působí tedy 

kompaktním dojmem. Navíc může být vyrobena v různých tvarech a z různých materiálů, 

aby co nejlépe ladila s okolím a nehyzdila krajinu (obr. 6.1).  
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Obr. 6.1 – Vhozové šachty mohou vypadat moderně,  elegantně i nenápadně. [3] [4] [5] 

Druhou viditelnou částí podzemního kontejneru je pochozí plošina. Ta může být 

přiznaná (obr. 6.2), či zamaskovaná (obr. 6.3). V případě zamaskované pochozí plošiny si 

člověk často všimne pouze vhozové šachty a často ho ani nenapadne, že se pod ní 

schovává velký kontejner na odpad. Zamaskování co největší části kontejneru je ostatně 

smysl designérského návrhu kontejneru.  

 

Obr. 6.2 – Podzemní kontejner s pochozí plošinou, která nemá maskovací úpravu. [5] 

 

Obr. 6.3 – Podzemní kontejner s maskovanou pochozí plošinou, tato pochozí plošina dokonale splývá s 

okolím. [2] 
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7 ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ POHONU 

Existuje mnoho mechanismů, jež umožňují zvedání kontejneru na povrch. Vybral jsem 

některé z nich a u každého jsem uvedl, proč jsem tento pohon nepoužil v konstrukci mého 

podzemního kontejneru. 

7.1 Pohon kuličkovým šroubem 

 Princip: zdviž, na které stojí kontejner, je připevněna k matici kuličkového šroubu, 

který svým otáčením vyzdvihává zdviž s kontejnerem na povrch. Šroub je poháněn 

elektromotorem, ten je umístěn v horní části zařízení. Schéma pohonu je na obr. 

7.1. Při použití pomaloběžných motorů není potřeba použít převodovku, šroub je 

tedy připojen přímo k motoru. Vzhledem k nedostatečné svornosti kuličkového 

šroubu je potřeba použít brzdu, která zajistí polohu zdviže v horní poloze.   

 Důvod nepoužití pohonu: výroba kuličkového šroubu je drahá, proto celý 

mechanismus je nákladný. Ze systému sice odpadá převodovka, je ale nutno použít 

brzdu. Kuličkový šroub je navíc náchylný na přesné usazení (matice i šroubu) a na 

znečištění. Kontejner bývá vyvážen jedenkrát týdně, mechanismus je tedy dlouhou 

dobu v nečinnosti a může docházet k vymačkávání kuliček a kuličkových drah, což 

může vést k poruše zařízení. 
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Obr. 7.1 – Schéma pohonu kuličkovým šroubem 

a – elektromotor s brzdou, b – nosný rám, c – kuličkový šroub, d – zdviž s unášecí maticí 

7.2 Pohon hydraulickým pístem 

 Princip: zdviž je uváděna do pohybu pomocí hydraulického pístu. Přenos pohybu z 

pístu na zdviž může být přímý, kdy je píst připevněn ke zdviži, nebo přes kladku, 

kdy píst tahá za ocelové lano a to přes kladku zvedá zdviž. Několik způsobů 

vzájemného uložení pístu a zdviže je na schématu obr. 7.2. Pro píst je vhodnější, 

pokud zdviž do horní polohy tahá, a to z důvodu menšího zatížení pístu, protože 

pokud ji tlačí, je navíc namáhaný na vzpěr. 

Píst je uváděn do pohybu olejem, jehož oběh zajišťuje čerpadlo poháněné 

elektromotorem. Aby nedocházelo ke sjíždění plošiny, je hydraulický okruh 

vybaven ventilem, který při nečinnosti pohonu uzavře hydraulický okruh. Při 

aktivaci pohonu dojde k otevření ventilu, aby mohl olej cirkulovat a pohánět píst. 

 Důvod nepoužití pohonu: hydraulický systém je pro dané zařízení zbytečně 

složitý, obsahuje velké množství komponent, které jsou drahé. Celkově je tedy 

hydraulický pohon drahý, a navíc je méně spolehlivý než pohon pomocí řetězu. 

Montáž hydraulického okruhu je náročná a náchylná na znečištění, které by pak 

mohlo vést k poruše zařízení.  
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Obr. 7.2 – Tři možné způsoby provedení hydraulického pohonu 

a – nosný rám, b – zdviž, c – píst, d – čerpadlo, e – elektromotor, f – lano s kladkou 
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7.3 Lanový pohon s navíjecím bubnem 

 Princip: zdviž je připevněná k tažnému ocelovému lanu. Lano je na druhém konci 

připevněno k navíjecímu bubnu, ten je poháněn přes šnekovou převodovku 

elektromotorem. Při otáčení navíjecího bubnu dochází k navíjení lana a tím pádem 

ke zvedání zdviže. Díky šnekové převodovce není potřeba použít brzdu. 

Možností uložení bubnu je několik, na schématu obr. 7.2 jsou zobrazeny dva 

způsoby uložení bubnu. Na prvním schématu je buben uložen nahoře a je připojen 

přímo ke zdviži. Na druhém schématu je buben umístěn dole a zvedá zdviž přes 

kladku. 

 Důvod nepoužití pohonu: oproti pohonu řetězem je zde potřeba použít další 

velkou součást – navíjecí buben. Ten navíc zabírá hodně místa, zařízení by tedy 

muselo být větší, bylo by tedy na jeho stavbu potřeba použít více materiálu. Pohon 

s navíjecím bubnem je tedy dražší.  

Dalším problémem je nerovnoměrný navíjecí úhel lana, zvlášť v případě 

uložení bubnu v horní části zařízení a při použití navíjecího bubnu s drážkami pro 

lano. Při použití navíjecího bubnu s navíjením lana v několika řadách se mění 

rychlost zdvihání a také se mění zatížení elektromotoru. Tyto problémy se dají 

konstrukčně vyřešit, je to ale zbytečně složité když se dá použít pohon řetězem. 

 
Obr. 7.3 – Dva možné způsoby provedení pohonu s navíjecím bubnem 

a – nosný rám, b – elektromotor, c – navíjecí buben s lanem, d – zdviž, e – šneková převodovka, f - kladka 
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8 ZÁVĚR 

Na úvodu mé bakalářské práce jsem objasnil, co to vlastně jsou podzemní kontejnery a 

k čemu slouží. Jedná se tedy o úložná zařízení na odpad, která jsou uložená pod zemí a 

odpad se do nich vhazuje buď pomocí vhozové šachty, nebo klasickým způsobem po 

vysunutí kontejneru, to se používá spíše u malých kontejnerů, nebo spíš popelnic. 

Podzemní kontejnery mají mnoho výhod oproti nadzemním kontejnerům, mají ovšem i pár 

nevýhod. Všechny tyto aspekty jsem ve své práci uvedl.  

Cílem mé práce bylo navrhnout zařízení, které by fungovalo jako podzemní kontejner, 

a které by mělo vlastní pohon pro vyzvednutí kontejneru na povrch. Celé zařízení je 

koncipováno pro normalizovaný kontejner o objemu 1100 litrů. Mnou navržené zařízení 

pohání elektromotor, který přes šnekovou převodovku a řetězový pohon vyzvedává zdviž s 

kontejnerem na povrch. Kontejner tedy stojí na zdviži, přesněji na dřevěné podlaze která je 

připevněna ke zdviži. Elektromotoru pomáhá protizávaží, které přes ocelové lano a kladku 

nadlehčuje zdviž s kontejnerem. Zajištění kontejneru je pomocí brzděných koleček 

kontejneru.  

Pohonné ústrojí kontejneru bylo vypočítáno a dimenzováno s přihlédnutím na nahodilá 

zatížení. Zařízení má tedy dostatek výkonu aby umožnilo vysunutí plně naloženého 

kontejneru i v zimním období, kdy na pochozí plošině zařízení leží značné množství sněhu. 

Dále je počítáno s jednou stojící osobou na pochozí plošině během vysunování, přestože je 

toto počínání zakázáno. Dokonce je brán v úvahu případ, kdy daná osoba stojí na plošině v 

zimním období, a na zařízení tedy působí zatížení osobou a sněhem zároveň. Dá se totiž 

předpokládat, že si osoba pod vrstvou sněhu nevšimne, kam až zasahuje pochozí plošina a 

bude tedy na ní stát při aktivaci výsunu. 

Pohon je tedy řešen funkční trojicí elektromotor, šneková převodovka a řetězový 

převod. Existuje ovšem mnoho dalších možných řešení pohonu. V mé práci jsem se 

některými těmito alternativními řešeními zabýval, a u každého řešení jsem uvedl důvod, 

proč jsem toto řešení nepoužil a proč je mé použité řešení výhodnější. 
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