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Anotace  

Diplomová práce se zaměřuje na shromažďování a svoz komunálního odpadu. 

První část diplomové práce prezentuje moderní trendy ve svozové technice a prostředků 

pro shromažďování komunálního odpadu.  Druhá část se zaměřuje na shromažďování a 

svoz komunálního odpadu ve městech Teplice a Duchcov. Analyzuje současný stav svozu 

komunálního odpadu v obou městech a porovnává je. Ve třetí části diplomové práci jsou 

na základě provedených analýz navržena opatření pro optimalizaci svozu komunálního 

odpadu ve městě Duchcov. Dále je zde vyhodnocení navrženého řešení. Poslední částí 

diplomové práce je samotný závěr s osobními postřehy a zjištěními v průběhu prováděných 

analýz a šetření.  

Klíčová slova: komunální odpad, svozová vozidla, svozové trasy, podzemní kontejnery, 

sběrné nádoby, odpadkové koše, přeprava odpadu,   

 

 Abstract 

This thesis focuses on the collection and transportation of municipal waste. The 

first part of the thesis presents the latest trends in technology and collecting funds for the 

collection of household waste. The second part focuses on the collection and transportation 

of municipal waste in the cities of Teplice and Duchcov. It analyzes the current state of 

municipal waste collection in both cities and compares them. In the third part of this thesis 

are based on the analyzes of measures designed to optimize the collection of municipal 

waste in Duchcov. Furthermore, there is the evaluation of the proposed solutions. The last 

part of the thesis is the very end with personal insights and findings in the course of 

analyzes and investigations. 

Key words: municipal waste, take-away vehicle, collecting routes, underground waste 

containers, containers, bins, waste shipments, 
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1  Úvod a cíl práce 

Odpad se stal neodmyslitelnou součástí našeho života. Produkuje se ho každoročně 

stále větší množství. S nárůstem objemu odpadu vzniká nutnost tento odpad přepravit a 

ekologicky jej zlikvidovat nebo v lepším případě recyklovat. Efektivní recyklace odpadů je 

naším úkolem i do budoucna získávání surovin z recyklovaného odpadu je a bude stále 

nutnější. Zejména pro omezené zdroje některých vstupních surovin. 

K možnostem jak lépe využívat komunální odpad jako druhotnou surovinu patří je 

neustálé zvyšování počtu sběrných nádob na separovaný komunální odpad a tento vývoj se 

zlepšuje každým rokem po celé České republice. Zvyšuje se počet velkokapacitních 

sběrných nádob v hustě zastavěné městské aglomeraci v provedení nadzemních kontejnerů 

tak v provedení podzemních kontejnerů. Také se zavádí menší sběrné nádoby na 

separovaný sběr u rodinných domů (v Teplicích jsou to duo nádoby dělenou sběrnou částí 

na papír a plast). Také se rozrůstá sortiment sběrných nádob na separovaný komunální 

odpad, jsou zde zaváděny kontejnery na elektroodpad, na oděvy, na kartony a v neposlední 

řadě na bioodpad.  

Jednou z ekonomického hlediska nejnáročnějších činností odpadového 

hospodářství je svoz odpadu. Svoz odpadu vyžaduje nejvyšší část finančních prostředků 

z rozpočtu na odpadové hospodářství, zde je velmi mnoho možností, jak snížit 

ekonomickou náročnost svozu. Jednou z možností jsou samotná svozová vozidla, moderní 

svozová vozidla jsou méně náročná na spotřebu paliva. Některé druhy svozový vozidel 

obsluhuje pouze jeden pracovník. Moderní koncept svozových vozidel je méně energeticky 

náročný. Další možností jsou různé softwarové programy pro optimalizaci a zefektivnění 

svozových tras, které zcela přesně určí optimální svozovou trasu, je zároveň tou 

nejekonomičtější.  

Kombinací uvedených možností je možno docílit vyváženého stavu v odpadovém 

hospodářství a to jak z hlediska ekonomického, tak pro spokojenost obyvatel jednotlivých 

měst České republiky.  

Cílem mé diplomové práce je analýza nových technologií a trendů v technice pro 

svozu komunálního odpadu a shromažďování komunálního odpadu ve světě.  Porovnání 

způsob svozu a shromažďování komunálního odpadu ve městě Teplice a Duchcov. 

Provedení analýzy a návrh možného zlepšení svozových tras ve městě Duchcov. 
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Navrhované řešení bude zahrnovat hledisko ekonomické, hledisko bezpečnostní a 

zefektivnění využívání lidských zdrojů. Další část práce bude obsahovat komplexní 

vyhodnocení zjištěných skutečností. Poslední částí bude závěr, obsahující shrnutí všech 

aspektů řešené problematiky s osobními postřehy. 

2  Pojmy a charakteristika v odpadech 

Komunální odpad je různorodá směs mnoha druhů věcí a látek, které přestaly plnit 

funkci, pro kterou byly vyrobeny nebo prvotně určeny. Odpad vnímáme, až v době kdy jej 

potřebujeme odložit, nebo pokut nás začne obtěžovat a to z více pohledů, jako první když 

jsou sběrné nádoby plné a není kam odpad odložit, když je v okolí sběrných nádob 

nepořádek a také pokud je v okolí sběrných mís nepříjemný zápach.  

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v znění pozdějších předpisů, § 4, odst1. 

písmeno b), se rozumí komunálním odpadem – „veškerý odpad vznikající na území obce 

při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání“. [1] 

2.1 Komunální odpad – charakteristika 

Komunální odpad má široké spektrum fyzikálně chemických vlastností. Komunální 

odpad je shromažďován v standardizovaných sběrných nádobách, odkud se svážen 

svozovými vozidly k dalšímu zpracování nebo uložení a proto má tento odpad 

v současnosti největší význam. [3] 

Komunální odpad můžeme rozlišit dle jeho kvalitativního složení na: 

 Přítomnost nebezpečných odpadů 

 Různorodost tvarů odpadů 

 Proměnlivé složení 

 Proměnlivou kvalitu 

 Možné ohrožení choroboplodnými a bakteriologickými zárodky (infekční) 

 Kontaminaci komunálního odpadu jinými druhy odpadů 

 Vylučování pachových emisí 

 Možnost zahnívání, nestabilitou [2] 
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Je potřebné získat přesné údaje o produkci a charakteristikách komunálního odpadu pro 

optimální nakládání s komunálním odpadem. Získání a přesné využívání těchto informací 

je nezbytné pro optimální projektování zpracujících zařízení, například, třídících linek 

kompostáren apod. Odpovídající data se využívají ke kapacitně vytíženému provozování, 

které musí být vyvážené z ekonomického i ekologického hlediska.[2][3] Uvedené 

poznatky jsou také nutné k vytvoření optimálních svozových tras komunálního odpadu. 

Potřebné fyzikálně chemické charakteristiky komunálního odpadu jsou: 

 Množstevní charakteristiky – hmotnost, objem, měrné množství (kg/obyv/časové 

období, celkový objem t/za časové období) 

 Skladba odpadu – látkové složení (plasty, sklo, papír, bioodpad, apod.) – zrnitost 

odpadu v milimetrech 

 Jiné fyzikálně chemické charakteristiky – přeprava, skladování, obsah spalitelných 

látek, výhřevnost, obsah nebezpečných látek (těžké kovy) [2][5] 

Produkce komunálního odpadu v České republice vzrůstá každým rokem, toto vyplývá 

i z tabulky č.1  

   Tabulka 1 Produkce komunálního odpadu v ČR za období 2007-2011(převzato a upraveno z[4] 

Druh odpadu / rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Produkce komunálních odpadů celkem v 

tunách 3 024 781 3 175 934 3 309 667 3 334 240 3 357 877 

Běžný svoz  2 273 836 2 282 866 2 374 027 2 390 421 2 446 597 

Svoz objemného odpadu 303 014 362 054 402 899 352 339 361 592 

Odpady z komunálních služeb 61 451 76 804 72 438 62 587 66 204 

Separovaný sběr 386 479 545 210 460 302 528 893 483 483 

                           papír - - - - 158 348 

                           sklo - - - - 120 358 

                          plasty - - - - 102 772 

                          kovy - - - - 53 164 

Biologicky rozložitelný odpad         1 645 704 
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2.2 Nakládání s komunálním odpadem 

Tak jak stoupá produkce komunálního odpadu tak zároveň s tím vzniká také 

potřeba, jak s vyprodukovaným komunálním odpadem naložit. V současnosti se nejvíce 

v České republice využívá skládkování. Tento způsob nakládání s komunálním odpadem 

není v souladu se směrnicí Evropské unie. Česká republika se snaží uvedené směrnici 

přizpůsobit.  Směrnice Rady/1999/31/ES o skládkování odpadů ukládá členským státům 

[6]. 

S ukládáním velkého objemu odpadů na skládky vzniká také několik dalším 

problematik. Za prvé, nutnost nacházet stále nové lokality k vytvoření skládky, za druhé 

odpad může být využit jako druhotná surovina do výrobního procesu a za třetí odpad 

představuje také velkou energetickou hodnotu, kterou by bylo možno jinak využít. Jakým 

způsobem byl využit komunální odpad v České republice za rok 2011 znázorňuje graf č.1 

 

            

Graf 1 Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2011(převzato a upraveno[4]) 

Z grafu vyplývá skutečnost, že většina komunálního odpadu za rok 2011 byla zpracována 

skládkováním. Z tabulky č.2, vyplývá zlepšení v oblasti recyklace, využití spalování 

odpadu a kompostování a to velmi výrazným způsobem.  
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Tabulka 2 Nakládání s komunálními odpady (převzato a upraveno z[7]) 

Typ odpadu / rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Skládkování 2 120 528 2 057 429 2 113 893 2 161 801 2 167 041 

Spalování s využitím tepla 388 681 367 470 369 953 494 949 607 222 

Spalování bez využití tepla 1 646 1 723 2 120 2 152 2 618 

Recyklace 276 075 279 849 352 787 451 765 495 695 

Kompostování 30 444 50 187 55 712 75 724 73 762 

  

2.2.1 Separovaný sběr komunálního odpadu 

Stále větší důraz se klade na separovaný sběr komunálního odpadu, v ideálním 

stavu by se měla dostat na skládku jen ta část komunálního odpadu, která nemá již další 

uplatnění jako druhotná surovina. Zákon č. 477/2001 Sb. O obalech ve znění pozdějších 

předpisů, stanoví práva a povinnosti právnických subjektů a osob samostatně výdělečně 

činných při nakládání s obaly. Základním smyslem tohoto zákona je ochrana životního 

prostředí. Omezování vzniku odpadů z obalů a to zmenšováním hmotnosti a objemu obalů, 

snižováním škodlivých a chemických látek v obalech. V České republice jsou autorizované 

společnosti zabývající se zpětným odběrem použitých obalů. Nejznámější je společnost 

EKO-KOM a.s., kdy tato společnost od r. 1997 do začátku roku 2012 zprostředkovala 

recyklaci a využití více jak 5,5 milionu tun odpadů z obalů.  Systém EKO-KOM zajišťuje, 

aby odpady z obalů byly konečným spotřebitelem separovány, svezeny, dotřídění použity 

jako druhotná surovina do výroby nebo jako zdroj využitelné energie. Sběrnou síť pro 

separaci zajišťuje 20 482 firem po celé České republice. Na ni jsou napojeny obce a města 

a celkově to čítá 98 % obyvatelstva České republiky. Spoluprací výrobců, měst a obcí se 

v České republice, separuje a recykluje pětina komunálního odpadu a dvě třetiny všech 

obalů. Každoročně stoupá množství separovaného odpadu, v r. 2011 zprostředkovala 

společnost EKO-KOM a.s., za výrobce obalů zpracování a následné využití 621 273 tun 

odpadu z obalů. Měsíčně se prostřednictvím systému EKO-KOM vytřídí a recykluje více 

jak 50.000 tun domovního a průmyslového odpadu. [7] 
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Graf 2 Dosažená recyklace a využití odpadů z obalů v roce 2011(převzato a upraveno z [7] 

Množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele České republiky v roce 2011, 

bylo průměrně 38,9 kg. S touto úrovní se Česká republika řadí do popředí v celé Evropě. 

Vzrůstající trend v třídění odpadu dokazuje, účinnost systému a jeho dostupnost a využití a 

pohodlnost pro občany České republiky. 

 

3 Moderní trendy ve svozové technice pro komunální odpad 

Pro začátek je nutné definovat co je to svoz komunálního odpadu a co to obsahuje. 

Svoz komunálního odpadu je technický proces, ve kterém se shromažďuje komunální 

odpad. Shromažďování komunálního odpadu se provádí několika způsoby: 

 Odvozové shromažďování je v dnešní době nejpoužívanější způsob 

shromažďování komunálního odpadu. Samotný komunální odpad se shromažďuje 

u jednotlivých domů a vzdálenost pro obyvatele k místu se sběrnými nádobami je 

malá a proto i pohodlná. Nevýhodou je časově i finančně náročnější svoz 

komunálního odpadu v důsledku malé kapacity sběrných nádob. 

 Donáškové shromažďování se snaží prosazovat v dnešní době jak svozové firmy 

tak je i preferováno od měst a obcí. Obyvatelé donáší komunální odpad do místa 
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sběru, zde jsou velkokapacitní kontejnery pro shromažďování komunálního 

odpadu. Výhodou je nižší náročnost na četnost svozu a nižších provozních nákladů 

na svoz komunálního odpadu. Nevýhodou pro občany je delší vzdálenost ke 

sběrným nádobám. 

 Pytlové shromažďování v určitém smyslu kombinuje oba předchozí typu 

shromažďování. Je prováděn do plastových pytlů, které bývají barevně rozlišeny 

podle druhu odpadu, který je v nich shromažďován. Obyvatelé v určený svozový 

den dávají naplněné pytle před domy a tyto jsou následně odváženy svozovým 

způsobem. Výhodou je vysoká čistota při separaci komunálního odpadu. Není zde 

nutnost speciální svozové techniky (postačí i traktor s vlekem). Nevýhodou je další 

činnost a to vyprazdňování pytlů před odvozem k dalšímu zpracování nebo 

uložení. 

 Sběrný dvůr je místo kam občané příslušného města nebo obce mohou uložit 

komunální odpad, který nelze uložit do běžných shromažďovacích nádob a to jak 

v důsledku jeho objemu, nebo charakteru složení (nebezpečný odpad). Ve většině 

měst a obcí mají občané bydlící na katastru daného města nebo obce ukládání 

odpadu zdarma, bývají výjimky např. stavební suť. Výhodou sběrných dvorů je 

hlavně to že v ulicích měst a obcí není pohazován objemný nebo nebezpečný 

odpad, který by muselo město nebo obec zlikvidovat a tím by i vzrostli náklady na 

jeho odstranění. [2][3] 

Existují i další způsoby svozu jako mobilní sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečného 

odpadu, ovšem tyto se používají spíše ve výjmečných případech. Dále je komunální odpad 

ze shromažďovacích míst odvážen svozovými vozidly, následně je dále tříděn nebo je 

ukládán na skládky ke konečné likvidaci.  

Přeprava představuje přesun výrobku z výrobního procesu ke spotřebiteli. Představuje 

určitou časovou úsporu. Přeprava se nejvyšším způsobem podílí na vytváření ceny 

nákladů na logistiku a v mnoha případech se výrazně promítá i do konečné ceny výrobku, 

hlavně u výrobků s nízkou hodnotou na jednotku hmotnosti.[9] 

3.1 Nástroje na optimalizaci svozu komunálního odpadu 

Jak definovat optimalizaci svozu komunálního odpadu? Optimalizace svozu 

komunálního odpadu je činnost, kde dochází na základě výsledků provedeného sběru dat 
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současného stavu svozu komunálního odpadu k vyhodnocení stavu a navržení 

efektivnějšího způsobu svozu. Navržení možností snížení ekonomických nákladů a dalších 

aspektů zlepšení svozu komunálního odpadu. Hlavními prvky by měla být prostorová, 

časová úprava svozových tras, i následná přeprava komunálního odpadu k dalšímu 

zpracování nebo konečné likvidaci. 

Problematika optimalizace svozu odpadu je vždy prostorově řešenou úlohou, je 

výhodné užít prostorová data a prostorově založené metody.[10] Dalším řešením 

optimalizace svozových tras je využití moderních sběrných systémů odpadu (například 

podzemních kontejnerů) jako to je běžné ve vyspělých zemích EU.  

3.1.1 Podzemní kontejnery na komunální odpad 

Ekomp SOLAR SWING tento systém je od finské společnosti EKOMP která má 

dlouholeté zkušenosti se sběrem odpadů a zvláště podzemních kontejnerů. Kontejner 

SWING je zcela zapuštěný podzemní kontejner na komunální odpad v kombinaci 

s lisovacím zařízením pracujícím s napětím 380 V. Na povrchu je viditelné pouze zařízení 

pro vhazování komunálního odpadu (vhazovací šachta) tako je opatřena zámkem nebo na 

čip nebo čipovou kartou k identifikaci vhazovaného odpadu nebo osoby, která se odpadu 

zbavuje. Pod povrchem je celá technologie obsahující sběrný kontejner o objemu od 8 m
3
 a 

tento je možno upravit dle požadavků zákazníka, na tento navazuje lisovací zařízení. 

Lisovací zařízení zhutňuje odpad a tím oproti běžným sběrným nádobám zvyšuje kapacitu 

sběrné nádoby. K vyprazdňování celého systému je zapotřebí zcela běžné nákladní vozidlo 

vybavené hydraulickým hákem (nám známé na zvedání a přepravu velkokapacitních 

kontejnerů). Vyprázdňovací systém kontejneru je pouze mechanický a je ovládaný 

osádkou svozového vozidla. Vozidlo vybavené hydraulickým hákem zdvihne kryt 

kontejneru, který zároveň připraví do pohotovostní polohy samotnou sběrnou nádobu a v 

druhém kroku vyzdvihne i samotný plný kontejner a na jeho místo toto samé vozidlo 

umístí kontejner prázdný. Následně vozidlo s hydraulickým hákem zase uzavře podzemní 

kontejner a s plným kontejnerem komunálního odpadu odjíždí k dalšímu zpracování nebo 

konečné likvidaci na skládce nebo spalovně. Systém vyprazdňování je na obrázku č.1. 

Velkou výhodou tohoto systému je standardní vozidlo, vybavené hydraulickým hákem, 

které má téměř každá firma provozující komunální služby. Pokud uvedené vozidlo 

neprovádí svoz podzemních kontejnerů, může provádět jinou činnost a tím se zvyšuje 

efektivita využití vozového parku. Takové vozidlo není určeno jen k jednomu druhu 
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činnosti a v případě, že tuto činnost nevykonává, najde se jeho využití v rámci činnosti 

svozové firmy na činnost jinou.[15] 

 

                   

Obrázek 1 Vyprazdňování systému Ekomp SOLAR SWING (zdroj[15] 

 

Tento systém je výhodný také oproti standardním sběrným nádobám, tím že celý 

systém je pod povrchem. Na povrchu je možno zřídit parkovací místo jako je tomu na 

obrázku č. 2. Tak se oproti běžným sběrným nádobám dá využít místo jinak zabrané 

nádobami na jiný účel v tomto případě na parkování, nebo zde mohou být lavičky k užitku 

obyvatel. Další výhodou systému umístěného pod zem je, že si odpad po celý rok udržuje 

poměrně stálou teplotu. V létě nedochází k jeho přehřátí a proto k urychlení hniloby a s tím 

spojeného nepříjemného zápachu i šíření plísňových spór. V zimě nedochází k zamrzání 

odpadu a tím i ohrožení práce celého systému. Díky umístění systému pod povrch byly 

odstraněny problémy s odvátými drobnými částmi komunálního odpadu, jako tomu je u 

standardních nadzemních sběrných nádob. Celý systém je zastřešen soustavou solárních 

panelů. Panely plní několik funkcí. Jednou je výroba elektrické energie, kterou lze dobíjet 

elektromobily, nebo dodávat elektrickou energii do rozvodné sítě, i použít k pohonu 

lisovacího zařízení kontejneru. Další funkcí je ochrana osob nebo vozidel proti 

povětrnostním vlivům počasí jako je déšť nebo slunce. Je to provedené tak, aby celý 

systém optimalizoval využití možného místa v plném rozsahu.[15] 
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Obrázek 2 Celkový pohled na systém Ekomp SOLAR SWING (zdroj[15]) 

Treberg Matec systém KTZ je od britské firmy a jedná se komplexní řešení svozu 

podzemních kontejnerů na komunální odpad. Systém KTZ se může instalovat jak ve 

stávající zástavbě rodinných domů, tak i na panelových sídlištích je vhodný také pro 

nákupní centra i centra měst. Vlastní systém se skládá ze dvou hlavních částí, podzemních 

kontejnerů a svozových vozidel. 

Podzemní kontejnery KTZ jsou umístěny v prefabrikovaných betonových vanách, 

jejich rozměry jsou typizované dle použitých kontejnerů. Používají se až do objemu 5m
3
. 

V horní části betonové vany je instalován kovový rám, na kterém je volně uložena kovová 

sběrná nádoba se zinkovou povrchovou úpravou odolnou proti korozi. Nádoby jsou plněné 

i vyprazdňované shora a proto zde není potřebný žádný mechanismus pro vyprazdňování 

sběrných nádob. Dále je k základní betonové vaně připevnění krycí víko s kovovým 

rámem a následnou výplní dle přání zadavatele ve víku je vlastní vhazovací šachta pro 

komunální odpad, tato je v mnoha provedeních, která splňují i požadavky pro umístění do 

historických center měst a obcí. Vhazovací šachty jsou vybaveny dostatečně velkým 

otvorem, pro snadné zbavování komunálního odpadu. Vhazovací šachty je možno vybavit 

zámkem pro čipové karty nebo magnetické čipy, k přesné identifikaci osoby ukládající 

odpad. Identifikační systém může být napojen na evidenci sběru komunálního odpadu a 

tím je zjednodušena evidence odpadů pro výpočet poplatků za vyprodukovaný a 
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vyseparovaný odpad. Není to jen tento důvod evidovaný přístup ke kontejnerům, další je 

ten že za pomoci modulu GPRS kontejner sám může komunikovat s administrátorem 

svozové společnosti a poskytnout různé údaje, jako například poruchy, stav naplnění nebo 

požár.  

Svozové vozidlo je vybaveno automatickým bočním nakladačem, který umožňuje 

vyprazdňování nadzemních i podzemních kontejnerů bez zásahu osádky svozového 

vozidla. Touto automatizací se z efektivní sběr komunálního odpadu a ještě se ušetří lidská 

pracovní síla je zde zapotřebí pouze jeden člen osádky a to řidič – operátor. Veškerá 

činnost při svozu komunálního odpadu a manipulace s kontejnery jak podzemními tak i 

nadzemními se provádí pouze z kabiny ze sedadla řidiče. Vozidlo je osazeno sedmi 

kamerami a dvěma monitory, na kterých celý proces vyprazdňování je pod kontrolou 

osádky svozového vozidla. Celý systém ovládání je zabezpečen tak že operátor se může 

věnovat jen procesu vyprazdňování sběrných nádob a systém vozidla se postará o ostatní 

činnosti. Například automatické vyvažování vozidla hydraulickým systémem a 

zabezpečením vozidlo proti pohybu v době vyprazdňování sběrných nádob.  

Vlastní vyprazdňování probíhá tak, že svozové vozidlo zaparkuje na přesně 

vymezeném místě, které je možno kontrolovat na uvedených monitorech v kabině řidiče – 

operátora, vedle podzemního kontejneru (nebo nadzemního). Jako první se z vozidla sklopí 

bezpečnostní zábrany proti neoprávněnému pohybu osob, zazní akustický a vizuální signál. 

Z boku sběrného vozidla se vysune deska s připojením dálkového napájecího systému. 

Kontejner pracuje s 24 V, které mu dodává svozové vozidlo. Proto zde není nutné 

kontejner připojovat do rozvodné sítě nebo jej vybavovat složitým hydraulickým 

systémem. Následně se zdvihne víko podzemního kontejneru s vhazovací šachtou. 

Operátor sklopí dvě ramena vybavené systémem Twist Lock, který uzamkne sběrnou 

nádobu, pomocí spirálových zámků. Před samotným vyzdvižením je vozidlo automaticky 

vyváženo integrovaným hydraulickým stabilizačním systémem proti překlopení. Následně 

je sběrná nádoba vyzdvižena ve vzpřímené poloze. Horní plnění i vyprazdňován ve 

vzpřímené poloze zaručuje, že žádný odpad se nevysype, nebo tekutá část nevylije. Sběrná 

nádoba je otočena až do sběrného vozidla. Po vyprázdnění je prázdná sběrná nádoba opět 

umístěna do betonové vany a je spuštěno krycí víko s vhazovací šachtou. Systém je 

odpojen a složen do pohotovostní polohy a vozidlo může pokračovat ve svozové trase. 
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Systém KTZ jeho vyprazdňování také detail elektrického připojení k podzemnímu 

kontejneru ke svozovému vozidlu je uveden na obrázku č. 3 

 

                         

Obrázek 3 Systém KTZ a detail el.napájení kontejneru (zdroj [16][17]) 

Svozové vozidlo může být vybaveno systémem vážení kontejnerů k zjišťování 

údajů o objemu a hmotnosti komunálního odpadu v jednotlivých kontejnerech, také může 

být vybaveno systémem RF identifikace kontejnerů pro přesnou identifikaci kontejnerů 

přiřazených k jednotlivým adresám (jedná se o nadzemní kontejnery) 

Výhodou systému KTZ v kombinaci s podzemními kontejnery je krátký 

vyprazdňovací cyklus, který trvá jen 180 sekund, dále nízké provozní náklady, díky dobré 

logistické činnosti, komfort pro posádku vozidla je chráněna proti povětrnostním vlivům a 

nepřichází do kontaktu s komunálním odpadem a tím je sníženo zdravotní riziko.[16][17] 

SOTKON Waste systems jedná se o systém podzemních kontejnerů od 

Portugalské firmy SOTKON. Samotný systém je tvořen několika částmi. Základní částí 

jsou prefabrikované betonové vany čtvercového průřezu. Vany jsou typizované a je 

možnost je skládat do tzv. sběrných hnízd. Je možné na menší ploše poskládat vedle sebe 
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několik podzemních kontejnerů, jako například na obrázku č. 4. Vzhledem k typizovaným 

rozměrům betonových van je možno provést přípravné zemní a výkopové práce předem.  

          

Obrázek 4 Sotkon možnost složení kontejnerů do hnízda (zdroj [18]) 

Není nutno čekat na dodání kontejnerů pro započetí prací. Vana je zcela vodotěsná a 

zabraňuje pronikání spodní vody do kontejnerů a opačně možnému úniku tekuté frakce 

z komunálního odpadu do okolního prostředí. Na vrchní části betonové vany je vodotěsný 

nerezový kryt, na spodní straně je ještě gumové těsnění pro zabránění možného hluku při 

vhazování odpadu a také i o odstranění nepřímeného zápachu z komunálního odpadu. 

Všechny kovové části kontejneru jsou vyrobeny z nerezového materiálu nebo s nerezovou 

povrchovou úpravou. Povrch krytu je možno přizpůsobit okolnímu prostředí, aby zapadal 

do okolního rázu krajiny. V horním krytu je samotný vhazovací mechanismus, je vyroben 

z nerezové oceli. Tím je zabezpečena jeho odolnost proti korozi i v náročných podmínkách 

a jsou tím sníženy náklady na jeho údržbu. Provedení je v několika variantách a to jak 

sloupové tak konické i ve tvaru písmene Y. Vhazovací mechanismus je vytvořen 

z bezpečnostního hlediska tak aby se odpad dostal do kontejneru pouze po opětovném 

zavření vhazovacího mechanismu. Samotný kontejner je vyroben z polyethylenu, kovové 

části jsou zapotřebí pouze pro manipulaci s kontejnerem a tyto mají zinkovou povrchovou 

úpravu. Ve standardním provedení má objem 3m
3
 a jedná se o kontejner s pevným dnem, 

bez vyprazdňovacího mechanismu. Výhodou je nemožnost úniku kapalných nebo 

drobných frakcí odpadu z kontejneru při vyprazdňování. Další výhodou toho systému je 

možnost využít stávajících svozových vozidel pouze s instalací hydraulického jeřábu nebo 

tzv. ruky se zcela standardním hákem.  

Vyprazdňování se provádí standardním způsobem. V zadní části svozového 

vozidla, se upevní kontejner do zdvihacího zařízení a standardním způsobem se povede 
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výsyp do sběrného zásobníku vozidla. Následně je zde možno vyprazdňovat i obvyklé 

sběrné nádoby. Vyprazdňování kontejneru je zobrazeno na obrázku č. 5 Víko kontejneru se 

 

 

Obrázek 5 Vyprazdňování systému SOTKON (zdroj [18]) 

otevírá za pomoci mechanického klíče obsluhou svozového vozidla a následně se samo 

zdvihne pomocí soustavy pneumatických válců a pružin. Při vyzdvižení kontejneru 

z betonové vany dojde automaticky k zajištění otvoru. Zdvihne se kovová nerezová 

zábrana, jež snese zatížení až 500 kg. [18][19]Bezpečnostní kryt spolu se zadním 

vyprazdňováním kontejneru Sotkon je na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6 Bezpečnostní kryt a vyprazdňování (zdroj [18] 

 Kontejnery jsou vybaveny inteligentním systémem, který sleduje míru zatížení 

kontejneru a zaplnění kontejneru odpadem. Tímto způsobem se předchází situacím, kdy by 
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kontejner byl již zcela zaplněn a odpad by se hromadil mimo kontejner. Energeticky jsou 

kontejnery zcela soběstačné, využívají solární energii. Každý kontejner má jednu datovou 

jednotku, která informace on-line zasílá cestou GPRS modulu do centrály svozové firmy 

k dalšímu vyhodnocení.  

Systém Sotkon je snadné začlenit do stávajícího systému odpadového hospodářství. 

Je možné kontejnery vybavit čipovým systémem PAYT. Jedná se o sběr a přenos dat 

nutných pro zpřesnění poplatků za uložení komunálního odpadu. Datová jednotka je 

aktivována pokaždé, když se ukládá odpad, aktivaci provádí občan přiložením čipové karty 

k identifikační jednotce. Po identifikaci se na display objeví, kolik odpadu již uložil, jaký 

odpad a kdy jej uložil do sběrné sítě. Všechny údaje jsou odesílány prostřednictvím 

modulu GPRS do centrálního úložiště spravovaného obcí nebo městem a mohou být nadále 

využity. 

 Systém Sotkon byl vytvořen za účelem snížení nákladů na nakládání s odpady, na 

zvyšování míry recyklace odpadů. Také s ohledem na čistší a příjemnější prostření ve 

městech a obcích. Systém je také šetrný k životnímu prostředí, 99 % použitých materiálů 

jsou recyklovatelné. Systém může snížit celkové provozní náklady na sběr odpadu o více 

než 30 % při použití menší pracovní síly, snížení pohybu vozidel a menší spotřebou 

energie.[20] Úsporu znázorňuje graf č. 3 

 

 

 

Graf 3 Úspora mezi stávajícím a Sotkon systémem (převzato a upraveno z [20] 

MOLOK North America Ltd. Tato vyvinula a úspěšně provozuje polopodzemní 

kontejnery pro sběr komunálního odpadu po celém světě. Jedná se o Basic Containers, jsou 
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v sortimentu od 600 litrů do 5 m
3.  

Systém je zpracován tak, že 60 % kontejneru je pod 

povrchem a pouze 40 % je viditelných nad zemí. Koncepce vertikálního shromažďování 

komunálního odpadu má výhodu oproti standardním, ukládaný odpad se zhutňuje vlastní 

vahou a nový odpad překrývá již dříve uložený a tím snižuje možný zápach z odpadu. 

Koncepce a zhutnění odpadu je na obrázku č. 7. 

                            

Obrázek 7 Koncepce a zhutnění odpadu Molok Basic (zdroj [21][22]) 

Podzemní ukládání odpadu snižuje teplotu v kontejneru, tím zpomaluje vývoj bakterií, 

rozklad odpadu a zápach. 

Tělo kontejneru je vyrobeno z polyethylenu o tloušťce více jak 10 mm, rotační 

metodou odlévání (odstředivé lití), zcela uzavřený. Nejsou zde žádné kovové části a tak je 

odolný proti korozi, také proti nárazu a špatným povětrnostním podmínkám. Na spodní 

části těla kontejneru jsou plastové kotvy zvyšující stabilitu kontejneru. Tělo je kompaktní, 

proto nedochází k vniknutí podzemní vody do kontejneru a ani případnému kontaminaci 

spodních vod tekutinou z kontejneru. Vlastní sběr je prováděn do vaku, který je vyroben z 

vysoce pevnostní polypropylenové fólie ve dvou vrstvách, v horní části vaku jsou 

hliníkové obruče, které při vyprazdňování pomáhají držet tvar vaku. Za obruče je vak 

uložen v plastovém těle kontejneru. Vak je zakryt z horní strany polyethylenovým víkem 

s otvorem pro vhazování komunálního odpadu. Mechanismus otevírání otvoru pro 

vhazování odpadu je opatřen magnetem, který usnadňuje otevírání a drží víko v horní 
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pozici a následně fixuje víko v poloze uzavřeno. Vlastní svoz kontejnerů je možno 

provádět za pomoci klasického svozového vozidla jen s dodatečnou instalací 

hydraulického jeřábu. Při vyprazdňování kontejneru se jeřáb připojí za hliníkové oko na 

vrchní straně víka kontejneru a celý vak se vyzdvihne do svozového vozidla a zde 

pracovník z bezpečné vzdálenosti zatáhne za plastové lano ve spodní části vaku a celý 

obsah se vyprázdní do svozového vozidla. Po skončení této operace obsluha zatáhne opět 

za plastový provaz a uzavře a zajistí spodní stranu vaku. Celý vak vrátí do plastového těla. 

Systém vyprazdňování kontejneru je na obrázku č 8. Povrchová úprava nadzemní části 

     

Obrázek 8 Vyprazdňování kontejneru MOLOK a příklad funkčního sběrného hnízda kontejnerů MOLOK ve 

Finsku (zdroj [21][22]) 

kontejneru je v široké nabídce v provedení dřevo (napuštěné antiseptickou a protipožární 

látkou) nebo hliník, tyto materiály zajišťují dlouho životnost a bezproblémové užívání. Jak 

lze prakticky provést sběrné hnízdo za využití kontejnerů MOLOK  a udržet vysokou 

estetickou úroveň ukazuje obrázek č. 8.  

Instalace kontejnerů Molok je jednoduchá není potřeba velkých stavebních úprav a 

vhledem k provedení těla kontejneru z polypropylenu není zapotřebí ani těžké stroje pro 

dopravu a uložení při instalaci. Jedná se o nespornou výhodu oproti již výše uvedeným 

systémům. Také pořizovací náklady tohoto systému jsou nesrovnatelně nižší než u jiných 

systémů. Další výhodou oproti stávajícím sběrným nádobám je jejich kapacita kdy jeden 

podzemní kontejner o objemu 5 m
3
 nahradí 6 ks kontejnerů o objemu 1100 litrů a to 

z důvodu většího zhutnění odpadu vlastní vahou za pomoci gravitace. Ještě větší rozdíl je 

patrný u menších používaných nádobách objemu 120 litrů, jeden kontejner objemu 5 m
3
 

nahradí 55 ks sběrných nádob objemu 120 litrů, zobrazeno na obrázku č.9 
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Obrázek 9 Poměr mezi kontejnerem MOLOK a standardními sběrnými nádobami (zdroj [21]) 

3.1.2  Podzemní koše na komunální odpad 

Dalším významným prvkem při optimalizaci svozových tras je také úsek 

odpadkových košů, kde se shromažďuje komunální odpad na území měst a obcí. V dnešní 

době při rychlém růstu cen pohonných hmot a ostatních vstupů je úsek odpadkových košů 

přinášen do popředí. V některých větších městech je nutno vyprazdňovat odpadkové koše 

na exponovaných místech i 4 až 5 krát denně, to sebou přináší nemalé náklady na provoz 

svozových vozidel a také na náklady na mzdy pracovníků provádějících svoz odpadkových 

košů. Možným řešením je omezit počet odpadkových košů a zároveň navýšit kapacitu 

nově vybudovaných.  

Koše CITY německého výrobce firmy H&G Entsorgungssysteme. Jedná se o 

celokovové podzemní odpadkové koše vyráběných ve dvou variantách a to 640 a 1000 

litrů. Tělo sběrné nádoby je tvaru lichoběžníku, tvar byl vyvinut speciálně pro usnadnění 

vyprazdňování podzemního koše. Materiál je žárově pozinkovaný kovový plech a tloušťce 

3 mm. Celá sběrná nádoba je instalována pod povrch a nad zem vystupuje pouze vhazovací 

zařízení, vyrobené z nerezové oceli. Celý systém je utěsněn a tak je na minimum omezen 

únik zápachu z komunálního odpadu a také je zvýšena míra zdravotní nezávadnosti a 

snížen rozklad odpadu uloženého v odpadkovém koši. Dále je na povrchu otvor pro 

vyprazdňování koše. Vyprazdňování koše se provádí za pomoci vozidel určených pro úklid 

městských ulic a vybavených sacím zařízením. Odpad se z koše odsává za pomoci 

zavedené sací hadice do vozidla.  Instalace je velmi jednoduchá a je zapotřebí pouze otvor 

v zemi 1 m hluboký. [24].  Koš City před instalací je na obrázku č. 10 
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Obrázek 10 Podzemní koš City před instalací (zdroj [23] 

Podzemní koše ESE jsou produktem nizozemské společnosti ESE. Podzemní koše 

ESE jsou podobné jako podzemní koše CITY. Na rozdíl od košů CITY mají několik 

různých designů sloupů pro vhazování odpadů. Další rozdíl je v materiálu sběrné nádoby. 

Je zde použita silnostěnná polypropylenová nádoba. Použitím této nádoby se snižují 

náklady na pořízení takového podzemního koše. Opět celá sběrná nádoba je pod zemí na 

povrch vystupuje pouze vhazovací systém a otvor pro vyprazdňování. Vyprazdňování se 

také provádí za pomocí podtlaku. Je možno využít vozidla pro úklid městských ulic 

vybavených sacím zařízením. Výhodu oproti v současnosti využívaným systémům, je větší 

objem sběrné nádoby a z toho plynoucí nižší počet svozů.[25] Podzemní koše ESE jsou na 

obrázku č. 11 

 

Obrázek 11 Podzemní koše ESE a detail vyprazdňovacího otvoru ( zdroj [25]) 

 



Červený   Tomáš:                                    Optimalizace svozových tras komunálního odpadu 

 

 

_________________________________________________________________________ 

2013                                                                                                                                      20 

 

MOLOK CityScape je produktem finské společnosti MOLOK Ltd. která 

představuje vysoký standard v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Vyvinula systém 

odpadkových košů CityScape, jedná se o koš s větší kapacitou sběrné nádoby, jejíž spodní 

polovina je umístěna pod povrch. Takové provedení přináší několik výhod, které jsou – 

získání většího objemu sběrné nádoby a přitom není zapotřebí zabírat místo na povrchu – 

úspora místa, zvětšením objemu sběrné nádoby se snižuje frekvence svozu odpadu z košů 

– úspora pohonných hmot a nákladů na mzdy pracovníků provádějících svoz odpadkových 

košů, umístění poloviny těla odpadkového koše pod zem přináší také velkou stabilitu a 

odolnost proti vandalům. Další výhodou je umístění odpadu pod povrch a tím snížení 

teploty odpadu a potlačení rozkladu a následného nepříjemného zápachu – hygienické a 

zdravotní hledisko v neposlední řadě je to estetické hledisko není zde velká sběrná nádoba 

pouze na první pohled standardní odpadkový koš normální velikosti. Vlastní tělo 

odpadkového koše je vyrobeno z polypropylenu vyrobené rotační metodou odlévání 

(odstředivé lití), tím je zabezpečena rovnoměrná síla materiálu po celé ploše. Ve spodní 

části těla je kotva která zvyšuje stabilitu a znemožňuje vytažení koše vandaly tak jak to 

známe z naší společnosti. Nadzemní část má po obou stranách vhazovací otvory, vrchní 

stranu kryje uzamykatelný poklop také z polypropylenu. Z designového hlediska je zde 

velmi široká škála možnosti pokovení nadzemní části dle přání zákazníků. Objem 

odpadkového koše je 500 litrů. Svoz odpadkové koše, je prováděn za pomoci vozidla 

                                      

Obrázek 12 Odpadkový koš MOLOK CityScape a pracovní rozměry (zdroj [26]) 
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určeného pro úklid městských ulic a vybaveného systémem podtlakového vysávání. Je tedy 

možno spojit úklid ulic města se svozem odpadkových košů.[26] Odpadkový koš MOLOK 

City Scape a montážní rozměry jsou na obrázku č. 12.  

3.1.5  Podzemní automatický shromažďovací mezisklad komunálního odpadu 

V dnešní době neustále rostoucí náklady nutí všechny firmy a organizace hledat 

optimalizaci a úspory v každé činnosti. Náklady na svoz a přepravu komunálního odpadu 

představují největší provozní náklady. Jedním z nových řešení pro města s větší 

vzdáleností do místa zpracování odpadu nebo jeho konečného uložení je systém tzv. 

automatizovaného velkokapacitního meziskladu do společnosti ECOMP. Tento mezisklad 

je zcela automatizovaný, celý systém včetně celé technologie umístěn pod zem.  Základem 

je z prefabrikovaných částí sestavené kompaktní betonové lože, které zabraňuje průsaku 

spodních vod do vnitřní části a naopak kontaminaci možnou uniklou tekutou frakcí 

z odpadu spodních vod. Na kovových pojezdech jsou zde umístěny velkokapacitní 

kontejnery o objemu 30 m
3
. v počtu čtyř kontejnerů. Celkové rozložení a systém posunu je 

zobrazen na obrázku č.13.  

 

Obrázek 13 Rozložení meziskladu ECOMP (zdroj [27 ]) 

Na jedné straně jsou v rezervě prázdné kontejnery, mezi nimi je systém pro vložení 

komunálního odpadu ze svozových vozidel s připojeným jedním kontejnerem. Po 

vyprázdnění svozového vozidla se zapne komprimovací zařízení a toto stlačí odpad do 

připojeného kontejneru. Komprimovací zařízení s připojeným velkokapacitním 

kontejnerem je na obrázku č.14. Vzhledem ke komprimaci odpadu je jeden kontejner 



Červený   Tomáš:                                    Optimalizace svozových tras komunálního odpadu 

 

 

_________________________________________________________________________ 

2013                                                                                                                                      22 

 

 

Obrázek 14 Komprimovací zařízení s připojeným kontejnerem (zdroj [27]) 

objemově odpovídající třem vozidlům s nekomprimovaným komunálním odpadem. Odpad 

je automaticky vážen a je kontrolována míra zaplnění připojeného kontejneru ke 

komprimačnímu zařízení. Při zaplnění kontejneru je plný kontejner automaticky nahrazen 

kontejnerem prázdným. O stavu naplnění kontejnerů a celkovém chodu systému je on-line 

informováno řídící středisko svozové firmy. Při naplnění třech kontejnerů a jejich umístění 

do prostoru pro naplněné kontejnery pro vyzdvihnutí, vyšle operátor jedno nákladní 

vozidlo vybavené hydraulickým hákem pro manipulaci s kontejnery a jedním přívěsem 

s třemi prázdnými kontejnery. Vozidlo provede uložení prázdných kontejnerů do 

zásobníku systému a vyzvednutí třech plných kontejnerů z podzemního meziskladu. 

Vkládání a vyjmutí kontejnerů se provádí dvěma kryty, které jsou spolu se vkládacím 

zařízením jedinými viditelnými prvky na povrchu z celého systému. Vstupy pro kontejnery 

 

Obrázek 15 Efektivita systému ECOMP (zdroj [27]) 
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jsou ovládány hydraulickým systémem, který dopraví kontejnery na povrch ke svozovému 

vozidlu nebo do zásobníku systému. Výhodou je doprava jedním vozidlem s přívěsem do 

místa zpracování nebo uložení odpadu místo devíti svozových vozidel, uvedený systém je 

již z tohoto pohledu daleko efektivnější neboť svozová vozidla mohou vykonávat činnost 

svozu komunálního odpadu a přepravu zajišťuje pouze jedno vozidlo.  Názorný poměr 

mezi svozovými vozidly a přepravou kontejnerů je vidět za obrázku č. 15.  

Umístění celého systému pod zemský povrch má další výhody a to z estetického 

hlediska na povrchu jsou z celého systému viditelné pouze tři věci a to vkládací násypka 

pro svozová vozidla a dále dva kryty pro vkládání a vyjímání kontejnerů, jinak je možno 

plochu nad celým systémem využít k jiným účelům například k parkování vozidel nebo 

k parkovým úpravám nebo jiným činnostem. Také je výhoda při umístění pod zem ve 

stejnoměrné teplotě, v letních měsících se snižuje teplota oproti venkovní a tím nedochází 

k zahnívání komunálního odpadu a vytváření nebezpečných plísní, zamezuje se úniku 

nepříjemného zápachu do okolí meziskladu, v zimních měsících je teplota vyšší než na 

povrchu a tím zamezuje zamrzání odpadu a následnému poškození technologického 

zařízení systému buď komprimovacího zařízení, nebo samotných kontejnerů a tím narušení 

provozu celého zařízení.  

Systém podzemního meziskladu ve větších městech nebo na místech s velkou 

dopravní vzdáleností do místa zpracování nebo konečného uložení komunálního odpadu je 

velmi výhodným řešením a to s ohledem na rostoucí náklady na palivo také i vzhledem 

ke stále větší přetíženosti dopravní sítě a tím i prodloužení doby dojezdu svozových 

vozidel do místa vyložení komunálního odpadu a tím i nižší efektivitě svozu komunálního 

odpadu.[27] S výše uvedeným souvisí i následující systém, který dává nový pohled na 

možnosti využití recyklovatelných složek komunálního odpadu. 

3.1.6 Komplexní zpracování komunálního odpadu 

V dnešní době je ve většině zemí EU i ve vyspělých zemích mimo EU prosazována 

myšlenka třídění odpadu v místě jeho vzniku. Prvotní třídění podle této šablony probíhá u 

jednotlivých občanů do předem přistavených kontejnerů dle jednotlivých separovaných 

komodit komunálního odpadu. Následně je odpad svážen do třídící linky, kde je roztříděn 

podrobněji a expedován do zpracovatelského závodu, tady probíhá poslední třídění a 

čištění před zavedením do výrobního procesu.  
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Ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii je zaváděn systém jednoho 

kontejneru pro sběr a recyklaci komunálních odpadu. Veškerý suchý odpad učený 

k recyklaci se ukládá do jednoho kontejneru – (papír, sklo, plasty, tetra pack obaly, ap.) 

Tyto kontejnery jsou následně sváženy svozovými vozidly. Svozová vozidla jedou po 

svozové trase pouze jednou. Je to opak toho oproti současnosti, kdy se sváží každá 

komodita v jiný den, případně jinou dobu, také je možnost svážet ve stejnou dobu ovšem 

několika svozovými vozidly. Z uvedených důvodů vyplývá, že snížení produkce 

skleníkových plynů (CO2 ,ap.) je při tomto způsobu svozu komunálního odpadu velmi 

výrazně nižší než dnes používaném systému. Provozní náklady na svoz jsou sníženy 

několika násobně.  

Odpad je svážen na automatickou třídící linku Single Stream od společnosti 

Bollegraaff, kterou zobrazuje obrázek č. 16 

 

Obrázek 16 Třídící linka Single Stream od společnosti Bollegraaff  ( zdroj [28]) 

zde je komunální odpad tříděn společně, více jak 95 % odpadu je automaticky separováno 

dle jednotlivých komodit určených pro recyklaci. Třídění se provádí za pomoci kombinace 

různých druhů technologií. Spojením dnes používaných technologií k třídění komunálního 

odpadu do jediného dělá z této třídící linky unikátní zařízení. Plně automatické oddělování 

jednotlivých složek odpadu přináší ve výsledku vysokou míru čistoty vyseparované složky 

komunálního odpadu proto je také vysoká tržní hodnota takto vyseparovaného 

komunálního odpadu. Systém třídící linky Single Stream má kapacitu 36,3 tuny 

komunálního odpadu za jednu hodinu. Tento systém třídění komunálního odpadu snižuje 

náklady na pracovní sílu, protože využívá systém opticko robotické separace proto snižuje 
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použití lidské ruční práce. Funkční schéma třídící linky Single stream BOLLEGRAFF je 

na příloze číslo 1. Vlastní třídění probíhá svozem komunálního odpadu do zásobního 

prostoru třídící linky. Linka by měla mít zásobu komunálního odpadu na osmihodinový 

nepřetržitý provoz. Ze zásobníků je odpad dopravován nakladači na dopravníkový pás, 

odkud je odpad dopravován přímo k ručnímu předtřídění pracovníky linky, zde se 

odstraňují k odpadu věci a složky které by do třídící linky přijít neměli. Dále je zde také 

magnetická separace kovových částí odpadu, které by mohli poškodit třídící zařízení. Jako 

první se separuje papír a to na novinový papír, karton lepenku a ostatní druhy papíru. 

V dalším kroku se separuje papír dle velikosti. Následně se separují plasty a to také 

v několika kategoriích. Odpad pokračuje systémem dopravníkových pásů a optických a 

elektronických čidel, dochází k další separaci obalů tetra pack, hliníkových obalů jako 

konečná separace probíhá separace skla. Po vytřídění se jednotlivé druhy separovaného 

odpadu dle možností lisují a svazují do kvádrů a tyto jsou následně již připraveny 

k expedici k odběratelům. Systém jednotného třídění recyklovaných složek komunálního 

odpadu firmy Bollegraaf Single Stream v současné době pracuje ve více jak 50 místech 

v USA a Velké Británii systém se nyní bude zavádět ve Francii, Austrálii a Skandinávii. 

[28][29][30] Další možností jak optimalizovat svoz komunálního odpadu jsou vlastní 

svozová vozidla. Využívání moderních a úsporných nebo víceúčelových vozidel je 

možnou cestou jak optimalizovat svoz komunálního odpadu. 

3.1.7 Svozová vozidla na komunální odpad 

FRONTKIPPER Wechselbar je svozové vozidlo na komunální odpad od 

německé společnosti Normann Bock. Svozového vozidlo je koncipováno jako víceúčelové 

a proto se velmi dobře hodí pro společnosti kde je svozové vozidlo využito pouze 

v omezenou dobu a po zbytek času by bylo nevyužité a proto by jeho provoz byl 

nerentabilní. Vyvinutý systém odnímatelného předního svážení komunálního odpadu FK 

30W je možno po drobných úpravách hydrauliky připojit na standardní nákladní vozidlo 

vybavené hydraulickým hákem DIN30722. Systém se pomocí háku nainstaluje na nákladní 

podvozek a po připojení hydrauliky je možno celý systém snadno používat jako svozové 

vozidlo s předním vyprazdňováním sběrných nádob. Nádoba je dle nosnosti vozidla 

schopna pojmout 7500 až 8000 kilogramů odpadu nebo 30 m
3 

stlačeného odpadu. Přední 

zdvihací zařízení je schopno zdvihnout 3500 kilogramů nebo sběrné nádoby do objemu 

5m
3. 

Vozidlo FRONTKIPPER Wechselbar s používanými sběrnými nádobami je na 
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obrázku č. 17. Pokud je přední zdvihací zařízení dodatečně upraveno můžou se 

vyprazdňovat nádoby s objemem 1,1 m
3
. Uvedený systém je velmi dobrou alternativou 

         

Obrázek 17 FRONTKIPPER Wechselbar s používanými sběrnými nádobami (zdroj[ 32]) 

pro malé obce nebo města také větší firmy, kde je možno užívat vozidlo k jiným účelům a 

dle potřeby stačí jednoduše nainstalovat sběrný systém a v krátké době se systém provádět 

svoz komunálního odpadu.  

Faun Rotopress Dualpower je svozové vozidlo od Německého výrobce FAUN. 

Svozové vozidlo typu Dualpower nabízí revoluční technologii hybridní pohonu, zobrazené 

na obrázku č. Pohon Dualpower se skládá z optimalizované hnací jednotky s vlastním 

diesel-elektrickým agregátem. Diesel-elektrický agregát dokáže rekuperovat brzdnou 

energii svozového vozidla na elektrickou a tuto uložit do dobíjecích akumulátorů ve 

vozidle. Elektrická energie se následně využije při pracovních činnostech sběru 

komunálního odpadu. Tento způsob je šetrný nejen k motoru, šetří náklady na provoz 

svozového vozidla a je šetrný k životnímu prostředí. Faun Rotopress Dualpower používá 

místo vzduchotlakých brzd, brzdy elektrické, které získávají energii při brzdění a následně 

je energie opětovně využita také významně snižují opotřebení brzd. Energeticky náročná 

výroba stlačeného vzduchu je vynechána. Elektrický brzdný systém je dimenzován tak, 

aby mohl vyvinout dostatečnou brzdnou sílu i v náročných okamžicích a byla zachována 

bezpečnost svozového vozidla. Přídavný diesel-elektrický agregát, který pracuje 

v optimálních otáčkách, konstantní rychlostí snižuje spotřebu paliva až o 33% a což je 
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velmi přínosné výrazně snižuje produkci emisí CO2 až o 33%. Diesel-elektrický agregát je 

uložen ve zvukově izolované kapsli, proto je značně snížena hladina hluku ve srovnání 

s konvenčním svozovým vozidlem pro sběr komunálního odpadu. Zvuková kapsle je  

 

Obrázek 18 Svozové vozidlo (zdroj [35]) 

vytvořena tak aby nehrozilo přehřátí agregátu při jeho provozu. Hybridní systém Faun 

Rotopress Dualpower produkuje 91db a konvenční svozové vozidlo produkuje 106 db, 

snížení hluku je opravdu velmi citelné. Svozové vozidlo Faun Rotopress Dualpower je na 

obrázku číslo 18. Původní dieselový pohon vozidla je využíván pro překonání větších 

vzdáleností mezi jednotlivými místy sběru komunálního odpadu nebo při odvozu plného 

svozového vozidla na třídící linku nebo na skládku a zpět do místa sběru. Po překonání 

větší vzdálenosti a po prvním vyprázdnění sběrné nádoby se pomocí mechanické 

převodovky přepne na elektro pohon a původní dieselový motor podvozku se vypne. 

Potřebnou energii pro pohon sběrného zásobníku komunálního opadu produkuje tichý 

generátor, jeho výkon je podporovaný ze zabudovaných akumulátorů elektrické energie. 

Po skončení procesu vyprazdňování sběrných nádob se vozidlo pohybuje pomocí 

elektromotoru, který při brzdění slouží jako generátor elektrické energie. Energii ukládá do 

zabudovaných akumulátorů. Energie se následně opětovně využije k pohybu vozidla. 

Systém klasického dieselového motoru pro pohyb vozidla je za účelem snížení spotřeby 

paliva vybaven Eco-Drive Assistant (EDA), jedná se o elektronicky ovládané zařízení 

optimalizace jízdy systémem Start-Stop. EDA udržuje motor v optimálních otáčkách 

vzhledem k pohybu a udržuje řazení rychlostních stupňů v optimálním pásmu a účinně 

omezuje lidskou chybu tzv. těžké nohy. Optimalizuje provoz dieselového motoru a proto i 



Červený   Tomáš:                                    Optimalizace svozových tras komunálního odpadu 

 

 

_________________________________________________________________________ 

2013                                                                                                                                      28 

 

snížit spotřebu paliva až o 20% a zvyšuje životnost dieselového motoru díky 

optimalizovanému chodu. Schematické znázornění systému Faun Rotopress Dualpower je 

na obrázku č. 19. Výhodou tohoto systému je možná instalace na nová svozová vozidla  

 

Obrázek 19 Schematické znázornění systému Faun Rotopress Dualpower (převzato a upraveno z [34]) 

nebo při rekonstrukci svozového vozidla, nevyžaduje zásah do původního systému řízení 

motoru.[33][34][36].   

V roce 2012 se společnost FAUN KIRCHHOV GRUPPE uvedla na trh nové  

 

Obrázek 20 Variopress dualpower společnosti FAUN KIRCHHOV GRUPPE (zdroj[37]) 
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vozidlo vybavené systémem DUALPOWER a to v mnoha zemích velmi užívaný 

Variopress. Velmi používaný systém lineárního pressu, byl vybaven systémem 

DUALPOWER, tento hybridní pohonný systém rozšiřuje skupinu svozových vozidel, 

užívající k pohonu diesel-elektrický agregát. Variopress dualpower je zobrazen na obrázku 

č. 20. 

4. Srovnání nynějších podmínek svozu komunálního odpadu ve                                     

městě Teplice a Duchcov 

4.1 Svoz komunálního odpadu ve městě Teplice 

Teplice jsou městem s velmi bohatou historií, sahající až k počátku naše letopočtu, 

také jsou nejstaršími lázněmi v České republice. Město se rozprostírá v údolní kotlině mezi 

masivy Krušných hor a Českého středohoří. Město má mnoho historických památek, na 

které je právem hrdé. V nedaleké minulosti se na rozvoji města a okolí podílelo několik 

faktorů průmysl, lázeňství a obchod. Z geografického hlediska leží Teplice 

v severozápadní části České republiky v pohraničí ve velmi blízkém sousedství se SRN.  

Současné Teplice nabízejí rekonstruovaný lázeňský komplex, mnoho kulturního vyžití a 

historických památek i okolních zajímavých přírodních míst.[43] Katastr města je zobrazen 

na příloze číslo 1. Město se neustále rozrůstá a jeho plocha se neustále zvětšuje. Územně je 

město Teplice rozděleno na sedm částí, Teplice (centrum), Trnovany, Řetenice, 

Prosetice,Nová Ves, Sobědruhy a Hudcov. Nejhustěji obydlenými částmi města jsou 

Teplice (centrum), obsahuje jak starší několika patrové činžovní domy, tak i panelové 

domy. Trnovany kde je většinou panelová výstavba v několikapatrových novostavbách. 

Prosetice zde výstavba zahrnuje jak rodinné domky, tak převážnou část panelových domů. 

Dle počtu obyvatel je v těchto třech lokalitách zastoupeno více jak 50 % obyvatel města 

Teplice. Další části jak Řetenice jsou poměrně zastoupeny jak rodinné domy, tak činžovní 

domy i domy panelové, naopak část Nová Ves je z většiny tvořena sídlištěm panelových 

domů v posledních letech se zde rozrůstá výstavba rodinných domů. Části Hudcov a 

Sobědruhy jsou z velké většiny tvořeny zástavbou rodinných domů i zde probíhá 

v posledních letech výstavba nových rodinných domů. Celkově představuje město Teplice 

49 640 obyvatel bydlících v zástavbě rodinných domů, bytových domech (činžovního 

typu), panelových sídlištích. Složení obyvatel města Teplice zobrazeno v tabulce č. 3 dle 

sčítání lidu v roce 2011. 
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Tabulka 3 Skladba obyvatelstva města Teplice (převzato a upraveno z [39] 

Město Počet obyvatel 0-14 let 15-64 let 65 + let obydlené 
domy 

obydlené 
byty 

Teplice 49 640 6 803 34 303 8 534 4 191 22 360 

 

Svoz komunálního odpadu ve městě Teplice od roku 2005 zajišťuje společnost 

Marius Pedersen a.s. se sídlem Teplice, ulice Úprkova 1. Společnost Marius Pedersen a.s. 

vyhrála vypsané výběrové řízení pro zajištění shromažďování, svozu a následné odstranění 

komunálního dopadu, sběru a svozu separovaných komodit komunálního odpadu, sběru a 

svozu biodpadu a provoz a zajištění chodu sběrného dvora pro město Teplice a jeho 

obyvatele. Smlouva mezi společností Marius Pedersen a Statutárním městem Teplice na 

výše uvedené služby byla obnovena v roce 2011 s platností do 21.12.2015.  

Město Teplice vydává ze svého rozpočtu každým rokem vyšší částku na svoz 

komunálního odpadu, odpadkových košů a velkokapacitních kontejnerů a jedná se v řádu 

milionů. Vývoj vynaložených finančních prostředků prezentuje tabulka č. 4. Stejně jak 

Tabulka 4 Náklady na svoz komunálního odpadu, odpadkových košů a velkokapacitních kontejnerů na území 

Statutárního města Teplice (převzato a upraveno z [40]) 

 

 

vzrůstají ceny pohonných hmot a celkově vstupů tak rostou i vynaložené náklady na svoz 

komunálního odpadu. Z tabulky samotné je na první pohled vidět jaký rasantní nárůst 

nákladů to představuje. Také z tohoto pohledu je nutné hledat optimalizaci nebo úspory 

v nákladech na přepravu komunálního odpadu.  

Sběr a svoz komunálního odpadu se ve Statutárním městě Teplice provádí dvakrát 

v týdnu jednotlivé dny ve, kterých se provádí svoz, se liší podle svážené lokality. Obecně 

jde říci, že svoz komunálního odpadu se v Teplicích provádí každý den v týdnu, pouze se 

mění lokality, aby bylo možno dodržet svoz komunální odpad z celého města dvakrát 

týdně. Město Teplice je rozděleno na čtyři svozové oblasti, první je Hudcov, Teplice 

Řetenice, část Teplice centrum, přiléhající k části Řetenice. Druhá je Nová ves, Bílá cesta, 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012

Náklady v tisicích 28 840 36 330 38 210 40 000 44 000
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Teplice centrum, třetí je Prosetice, Valy, Teplice centrum. Poslední částí je Teplice 

Trnovany a Sobědruhy.  

4.1.1 Sběrné nádoby 

Sběrné nádoby, které se v Teplicích na sběr komunálního odpadu od fyzických 

osob, jejichž svoz je hrazen z rozpočtu města Teplice, používají, jsou plastové nádoby o 

objemu 120 litrů. Zobrazená sběrná nádoba 120 litrů na obrázku č. 21. Dále jsou na sběr 

 

Obrázek 21 Sběrné nádoby používané v Teplicích (foto autor) 

komunálního odpadu používané plastové nádoby o objemu 240 litrů. Nádoba je vidět na 

obrázku č. 22. Na obrázku je také vidět výsledek poddimenzování kapacity sběrných 

nádob. Nedostatečná kapacita sběrných nádob je vidět i na obrázku č. 22 

 

Obrázek 22 Sběrné nádoby užívané ve městě Teplice (foto autor) 

kde jsou plastové sběrné nádoby o objemu 1100 litrů. Ke sběru komunálního odpadu se 

dále využívají plastové sběrné nádoby o objemu 660 litrů, sběrné nádoby o objemu 770 

litrů. Oba kontejnery o uvedeném objemu jsou zobrazeny na obrázku č. 24. 
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K separovanému sběru komunálního odpadu se v Teplicích používají kontejnery u 

fyzických osob, které jsou placeny z rozpočtu města Teplice, sběrné nádoby typ  

 

Obrázek 23 Sběrné nádoby 1100 l Teplice ul. Alejní (foto autor) 

duonádoby o objemu 240 litrů, tyto nádoby jsou využívané zejména v oblasti zástavby 

rodinných domů, každá adresa má přiřazenu jednu sběrnou duonádobu. Nádoba je uvnitř 

rozdělena na dva samostatné oddíly každý o objemu 120 litrů a zde jsou shromažďovány 

zvlášť plasty a zvlášť papír. Velkou výhodou tohoto sběru je velmi vysoká čistota 

separovaných složek komunálního odpadu, nevýhodou je malý objem sběrné nádoby a 

proto častější svoz. Duonádoba je zobrazena na obrázku č. 21 Ke sběru separované části 

 

                             

Obrázek 24 Sběrné nádoby o objemu 770 litrů a 660 litrů používané v Teplicích (foto autor +[41]) 
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komunálního odpadu v zástavbě panelových sídlišť nebo v lokalitách s vyšší hustotou 

obyvatelstva se používají sběrné nádoby o objemu 1100 litrů. Barevného provedení, modrý 

na papír, karton, žlutý na plasty a nápojové kartony (tetra pack), zelený na sklo. Všechny 

tři uvedené sběrné nádoby na separovaný komunální odpad jsou vidět na obrázku č. 25 

 

 

Obrázek 25 Nádoby na separovaný sběr o objemu 1100 l Teplice, Nová Ves (foto autor) 

Ve městě Teplice je dále využíváno sběrných nádob na bioodpad a to v objemech 

120 litrů a 240 litrů. Nádoba na biodpad objem 120 litrů je zobrazena na obrázku č. 21.  

Svoz separovaných složek komunálního odpadu ve městě Teplice prováděn jednou 

týdně. V úterý je svážen separovaný papír (může se lišit podle naplnění sběrných nádob). 

Ve středu jsou sváženy separované plasty (také se může lišit podle naplnění sběrných 

nádob). Separované sklo je sváženo v liché týdny nebo jednou měsíčně první sobotu 

v měsíci (opět dle naplnění sběrných nádob).  Harmonogram svozu ve městě Teplice je 

volně přístupný na webových stránkách společnosti Marius Pedersen Teplice.  

Město Teplice v současné době využívá na svoz komunálního odpadu celkově: 

 20 ks 110 l nádob 

  2300 ks 120 l nádob 

  1400 ks 240 l nádob 

  40 ks 660 l nádob 

  75 ks 770 l nádob 

  1100 ks 1100 l nádob 
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k svozu separovaného sběru komunálního odpadu město Teplice využívá: 

 PET – 170 ks 1100l nádob 

 PAP – 160 ks 1100 l nádob 

 SKLO – 176 ks 1100l nádob 

 Duonádoby – 1275 ks 240 l nádob 

k svozu biodpadu  se v současnosti využívá: 

 BIO – 1450 ks 120l nádob 

 BIO – 750 ks 240l nádob [42] 

Umístění sběrných nádob jak bylo zjištěno při provádění osobní analýzy autora, je 

v mnoha ohledech provedeno neúčelně. Jak je vidět na výše uvedených obrázcích tak 

sběrné nádoby jsou velmi často přeplněné a odpad je umísťován v jejich okolí. Samotné 

umístění sběrných nádob nebo celých sběrných hnízd je často z doby, kdy se stavěly domy 

ve starší zástavbě to je v první polovině 20. století nebo v panelových sídlištích z přelomu 

80. a 90 let 20. století. To znamená v době, kdy množství vyprodukovaných odpadů nebylo 

na takové úrovni jako v současné době. Množství vozidel, které vlastnili občané, nebylo 

tak vysoké a nebylo zapotřebí takového množství parkovacích míst. Řešením není ani 

současný trend přidáváním sběrných nádob do současných míst kde jsou již umístěny 

nádoby na sběr komunálního odpadu. Místa se stávají přeplněnými a špatně obslužnými 

z pohledu pohybu svozových vozidel. Pokud jsou vytvářena nová místa pro uložení 

sběrných nádob, jako je tomu na obrázku č. 29, tak se vyžívají minimální náklady spojené 

s vytvořením sběrného hnízda. Hnízdo není nijak chráněno proti povětrnostním 

podmínkám. V tomto případě, je umístěno na otevřeném prostranství kde dochází 

k odlétávání drobných částí odpadu. Při špatném zajištění nádob a poryvech větru, dochází 

k samovolnému pohybu sběrných nádob. Zde vznikají nebezpečné situace jak pro chodce 

na chodnících tak pro řidiče na přilehlé komunikaci. V minulosti došlo k události, kdy 

samovolně se pohybující kontejner poškodil vozidlo zaparkované v jeho blízkosti. Místo 

tohoto sběrného hnízda je velmi špatně zvolené. Vzniklo jen proto, že na tomto místě byly 

velmi nízké náklady na vybudování (pouze asfaltový koberec a dopravní značení), není 

dokončeno ani zabezpečeno. Magistrát města Teplice se k problematice vybudování 

velkokapacitních podzemních kontejnerů oficiálně vyjádřil, s ohledem na územní plán a na 
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množství investic není v krátkodobém horizontu počítáno s vybudováním podobného 

zařízení ve městě Teplice.  

4.1.2  Svozová vozidla 

Prostředky pro svoz komunálního odpadu v Teplicích jsou široké. Používají se 

svozová vozidla s různou kapacitou sběrného zásobníku, také s různým druhem 

mechanismu zhutňování komunálního odpadu. Nasazení určitého svozového vozidla 

odpovídá určité svozové trase. Svozová trasa se stanovuje dle geografických podmínek, 

místních požadavků, dopravní infrastruktury. Je třeba brát v úvahu několik podmínek, 

parametry sběrného zásobníku vozidla, typy sběrných nádob na svozové trase, druh 

sváženého komunálního odpadu, interval svozu. Proto stanovení optimální svozové trasy 

vyžaduje mnoho zkušeností a také je podmínkou získání co nevětšího množství aktuálních 

vstupních údajů.  

V Teplicích používá společnost Marius Pedersen ke stanovování optimální svozové 

trasy za předpokladu odpovídajících vstupních dat, GIS, který dokáže v reálném čase 

informovat posádku svozového vozidla o změně svozové trasy, popřípadě změně 

koncového místa. Operátor na dispečinku společnosti má neustále přehled kde, se v daném 

čase svozová vozidla nacházejí. Z tohoto systému lze získat i potřebná data jako je údaj o 

spotřebě vozidla, doba potřebná k obsloužení určitého svozového území. Vše je 

archivováno a lze při případné stížnosti ze strany občanů o neobsloužení sběrných nádob 

na určité adrese doložit, zda posádka svozového vozidla na určité adrese v určitou dobu 

byla a díky vážení vozidla je možno v reálném čase zjistit zaplnění zásobníku svozového 

vozidla. Zaplnění zásobníku se liší na téže svozové trase i podle ročního období, zda jsou 

na svozové trase domy s lokálními topeništi a bude zde v zimním období více popela 

z těchto topenišť. Je třeba zahrnout do plánu svozové trasy také klimatické a podnební 

podmínky, které mohou zvýšit časovou náročnost svozu komunálního odpadu jako 

například sníh a náledí.  

Samotná svozová vozidla používaná jsou Faun rotopress dvounápravový, celková 

hmotnost vozidla je 18 tun, objem sběrného zásobníku je 16 m
3
, užitečné zatížení činí 4,2 - 

6,0 tun sváženého odpadu a je vhodný pro nádoby o objemu od 60 do 1100 litrů. Uvedené 

svozové vozidlo používá systém rotačního zhutňování komunálního odpadu. Odpad je 
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Obrázek 26  Svozové vozidlo Faun Rotopress dvounápravový (foto autor) 

vysypán do rotujícího bubnu sběrného zásobníku a šnek po obvodu zásobníku jej vede do 

zadní části a vlastní vahou je odpad zhutňován. Zhutnění není veliké. Při vyprazdňování 

zásobníku se zdvihne zadní část zástavby a opačným chodem sběrného zásobníku se opět 

za pomoci šneku odpad vyprázdní na určené místo. Toto vozidlo se využívá k svozu 

komunálního odpadu tak separovaného komunálního odpadu. Výjimku tvoří skleněný 

odpad, který by se vlivem otáčení sběrného zásobníku rozdrtil na velmi malé kusy, a bylo 

by velice obtížné třídění dle jednotlivých druhů. Vozidlo se užívá také na svoz bioodpadu. 

Vozidlo je využíváno tam, kde jsou horší manévrovací podmínky, nebo kde je předpoklad 

malého objemu komunálního odpadu.  

 

Obrázek 27 Svozové vozidlo Faun Rotopress třínápravový (zdroj[41]) 
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Faun Rotopress třínápravový s řiditelnou zadní nápravou pro lepší manévrovací 

schopnosti ve městě. Celková hmotnost svozového vozidla je 26 tun, objem sběrného 

zásobníku je 18-20 m
3
, užitečné zatížení shromážděným komunálním odpadem je 11,5 – 

12,5 tuny a je vhodný pro sběr nádob od 60 do 1100 litrů. Pracuje na shodném principu 

jako výše uvedené svozové vozidlo dvounápravové. Výhodou tohoto svozového vozidla 

oproti shora uvedenému je větší objem sběrného zásobníku a tím i možnost obsloužit větší 

svozovou oblast a tím i efektivnější provoz. Není potřeba tolik jízd na vyprázdnění 

zásobníku. Svozové vozidlo Faun Rotopress třínápravový je vidět na obrázku č. 27. 

Zoeller Lineární press je dvounápravové svozové vozidlo vybavené sběrným 

zásobníkem se systémem lineárního lisu. Zásobník obsahuje v zadní části tlačný štít 

ovládaný hydraulickým pístem, štít má několik funkcí při prázdném zásobníku je v přední  

 

 

Obrázek 28  Zoeller Lineární press používaný v Teplicích (zdroj [41]) 

poloze u lisovacího zařízení vytváří tak protitlak na vkládaný odpad, je možno zhutňovat 

komunální odpad. Proto využívat sběrný zásobník efektivnějším způsobem. Další funkce 

tlačného štítu je při vyprazdňování vozidla, kdy je tlačný štít v zadní poloze a po otevření 

lisovací části sběrného zásobníku, tlačný štít vytlačí komunální odpad ze sběrného 

zásobníku vozidla ven. Svozové vozidlo Zoeller Lineární press je zobrazeno na obrázku č. 

28. Celková hmotnost svozového vozidla je 18 tun, celkový objem sběrného zásobníku je 

od 13-16 m
3
, užitečné zatížení komunálním odpadem je 4,2 -7,1 tun. Zoeller Lineární press 

je vhodný pro sběrné nádoby od 60 do 1100 litrů. Stejně jako vozidla Faun Rotopress se 
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využívá svozové vozidlo Zoeller Lineární press k svozu komunálního odpadu, tak 

separovaného odpadu, včetně skla, biodpadu.  

Faun Variopress pracuje také na principu lineárního lisu jako předchozí svozové 

vozidlo, jen je třínápravové. Celková hmotnost svozového vozidla činí 26 tun, objem 

sběrného zásobníku pro komunální odpad je 18-24 m
3
, užitečné zatížené komunálním 

odpadem je 9-12,1 tuny. Vozidlo je vhodné pro svoz nádob od 60 do 1100 litrů. Vozidlo 

Faun Variopress je vidět na obrázku č. 29. Z technických parametrů vozidla je patrný 

rozdíl v objemu sběrného zásobníku proti Zoeller Lineární press a tím možnost vyšší 

obslužnosti svozového území. Výhodou je jeho variabilita použití dle druhu sváženého 

komunálního odpadu. Nevýhodou proti systému Rotopress je vyšší spotřeba pohonných 

hmot, je zde více zařízení na hydraulický pohon a proto se část výkonu předává na výrobu 

hydraulické energie. 

 

Obrázek 29 Faun Variopress používaný v Teplicích (zdroj [41]) 

Uvedená svozová vozidla, jsou zastoupena ve více provedeních, jejich pracovní 

systém je však stejný a proto je nebudu všechna vyjmenovávat.  

4.1.3 Podmínky svozu komunálního odpadu 

Osádku svozových vozidel tvoří vždy tři pracovníci, jeden řidič a dva manipulanti. 

Manipulanti připravují sběrné nádoby k vyprázdnění do svozového vozidla a umísťují je 

zpět do sběrných hnízd v případě sběrných nádob 1100 litrů nebo před rodinné domy kam 

je připravili majitelé rodinných domů. V tomto případě se jedná o nádoby 120 nebo 240 

litrů. Spotřeba svozových vozidel se pohybuje v rozmezí od 40 do 70 litrů motorové nafty 
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na 100 km. Výši spotřeby ovlivňuje mnoho faktorů, typ svozového vozidla, velikost 

sběrného zásobníku, typ sváženého odpadu, roční období, geografický profil svážené 

oblasti, proto se nedá přesně vyčíslit přesná spotřeba. Dotazoval jsem se na čas potřebný 

k zaplnění sběrného zásobníku svozového vozidla a k tomuto jsem zjistil, že se doba nedá 

přesně definovat, vždy záleží na velikosti sběrných nádob, obsah menších nádob se lépe 

zhutňuje do zásobníku. Proti tomu ze sběrné nádoby objemu 1100 litrů dojde k výsypu 

velkého množství odpadu, najednou a proto jeho zhutnění není tak důkladné jako u nádob 

s menším objemem kde dochází ke kontinuálnímu lisování. Dalším důležitým faktorem je 

skladba odpadu. Například v zimě je zvýšené množství popelu z lokálních topenišť a se 

svozovým vozidlem je nutno častěji zajíždět k vyprázdnění, i když objemově není sběrný 

zásobník zaplněn. Důvodem je užitečné zatížení podvozku svozového vozidla, aby 

nedocházelo k jeho přetížení a tím i k možnému poškození svozového vozidla. Také 

k nebezpečné situaci v silničním provozu. Dle informací je možno zaplnit svozové vozidlo 

již po 40. výsypech sběrných nádob objemu 1100 litrů s komunálním odpadem. U 

separovaných složek komunálního odpadu je situace jiná. Liší se dle druhu separované 

složky, nejnáročnější je to u skla kde odpad není možno lisovat, docházelo by k velkému 

zdrobnění odpadu a tím i k jeho znehodnocení jako druhotné suroviny, pro jeho nečistotu. 

Používá se speciální program u lineárního lisu, kdy dochází pouze k sunutí odpadu do 

prostoru sběrného zásobníku a dochází k zaplnění obecně při výsypu přibližně 35 sběrných 

nádob o objemu 1100 litrů. Papír, který se velmi dobře zhutňuje a zaplnění sběrného 

zásobníku svozového vozidlo dochází obecně po vyprázdnění přibližně 60 sběrných nádob 

o objemu 1100 litrů. Plasty také se velmi dobře zhutňují (pokud nejsou plastové lahve 

uzavřeny plastovými víčky tak je zhutnění opravdu značné) a k zaplnění sběrného 

zásobníku svozového vozidla dochází obecně také po vyprázdnění 60 sběrných nádob o 

objemu 1100 litrů. Od zaplnění sběrného zásobníku nebo od naplnění užitečného zatížení 

svozového vozidla se odvíjí i délka svozové trasy. Stává se, že na stejné svozové trase 

v různých ročních obdobích se liší vzdálenost ujetá svozovým vozidlem potřebná 

k zaplnění sběrného zásobníku nebo užitečného zatížení a tím pádem nutnost dojet se 

svozovým vozidlem k vyprázdnění sběrného zásobníku.  

Pro sběr objemného odpadu jsou ve městě Teplice na předem určená místa, která 

jsou volně přístupná na webových stránkách společnosti Marius Pedersen. Místa pro 

umístění a dobu umístění je možno dohledat podle jednotlivých ulic města Teplice. 
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Velkokapacitní kontejnery jsou na uvedená místa umisťována třikrát až čtyřikrát ročně. 

Občané města Teplice mohou do přistavených kontejnerů ukládat objemný odpad zcela 

bezplatně. Velkokapacitní vanový kontejner je zobrazen na obrázku č. 30. Vanové 

 

Obrázek 30 Velkokapacitní kontejner Teplice ul. Javorová (foto autor) 

kontejnery jsou v provedení užitečného objemu 5, 7, 10 m
3
, materiál kontejneru jsou 

kovové profily a ocelový plech. Maximální užitečné zatížení kontejneru je 9 tun. Vanové 

kontejnery jsou v provedení otevřené jako na obrázku č. 30 nebo s víkem. 

Svoz velkokapacitních vanových kontejnerů je prováděn nákladním vozidlem 

vybaveným hydraulickým zařízením pro zdvihání velkokapacitních vanových kontejnerů. 

Celková hmotnost soupravy vozidla s kontejnerem je 18 tun. Maximální objem kontejnerů, 

které jsou na svozovém vozidle přípustné, je 10 m
3
 Maximální užitečné zatížení svozového 

 

Obrázek 31 Svozové vozidlo na velkokapacitní vanové kontejnery (zdroj [41]) 
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vozidla, včetně hmotnosti kontejneru je 11 tun. Vozidlo pro svoz velkokapacitních 

vanových kontejnerů je vidět na obrázku č. 31. Další velkokapacitní kontejnery, které se 

používají ve městě Teplice, jsou typu MSTS. Velkokapacitní kontejnery typu MSTS se 

používají v užitečném objemu 7, 10, 15, 20, 23,5 m
3
. Kontejnery jsou vyrobeny 

z ocelových profilů a ocelových plechů. Maximální zatížení kontejnerů je 18 tun. 

Velkokapacitní kontejnery MSTS je možné přistavit dle potřeby otevřené, uzavřené nebo 

speciální. Všechny druhy velkokapacitních kontejnerů jsou zobrazeny na obrázku č. 32. 

 

Obrázek 32 Velkokapacitní kontejnery typu MSTS (zdroj [41])  

Pro svoz velkokapacitních kontejnerů MSTS  se používají nákladní vozidla,  

 

Obrázek 33 Nákladní vozidlo pro svoz velkokapacitních kontejnerů MSTS (zdroj [41]) 
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vybavená hydraulickým zařízení s úchopným hákem. Hák při sklopené poloze uchopí 

kovové oko na kontejneru a pomocí hydraulické síly naloží kontejner na ložnou plochu 

nákladního vozidla. Velkou výhodou tohoto systému je jeho variabilita, může se využít 

nejen na svoz kontejnerů, také na další zařízení možné uchopit nakládacím hákem a 

možným bezpečně přepravovat na nákladním vozidle. Tato variabilita využití nákladního 

vozidla zvyšuje efektivitu při provozu vozidla. Vozidla jsou v provedení dvou nápravové a 

třínápravové. Na obrázku číslo 33 je vozidlo v dvounápravovém provedení. Celková 

přípustná hmotnost vozidla (soupravy) je 18 tun. Maximální objem kontejnerů na vozidle 

je 23 m
3
. Maximální užitečné zatížení včetně hmotnosti kontejneru je 9 tun. 

4.1.4 Konečné uložení komunálního odpadu 

Společnost Marius Pedersen v Teplicích provozuje třídící linku pro separovaný 

komunální odpad. Třídící linka je umístěna přímo v Teplicích ul, Nákladní. Maximální 

kapacita pro zpracování separovaných složek komunálního odpadu je 1000 tun odpadu 

ročně a je v současné době využita z 80 %. Tuto třídící linku nevyužívá pouze společnost 

Marius Pedersen, jedná se o jednu s mála třídících linek v Ústeckém kraji a tak se na tuto 

linku sváží separovaný odpad např. i z města Most, Litvínova, Bíliny a Duchcova a jiných 

měst. Odpad je na lince předtříděn ručně, kdy je zbaven příměsí a nebezpečných předmětů, 

dále pak je papír roztříděn do dvou skupin A2 – noviny, časopisy, reklamní letáky – tzv 

měkký papír a A5 – karton, lepenka, (tzv. tvrdý papír). Plasty jsou rozděleny a slisovány 

do balíků PET lahve od balených vod, minerálek a tyto jsou rozděleny dle barev, HDPE - 

nádoby od čistících prostředků, pracích prášků, aviváží apod. a LDPE – barevné folie 

z komunálního odpadu.  

4.1.5 Odpadkové koše 

Součástí komunálního odpadu je i odpad z pouličních odpadkových košů. 

Neprávem je často opomíjen. Sběr a svoz komunálního odpadu z odpadkových košů se 

podílí nemalou měrou na provozních nákladech měst a obcí. Vzhledem k jejich počtu ve 

městech omezeném objem odpadkových košů si jejich optimální provoz vyžaduje časté 

svozy odpadu. Ve městě Teplice je občanům k dispozici celkem, 1100 ks pouličních 

odpadkových košů. Koše jsou v objemech od 20 do 80 litrů sběrné nádoby. V Teplicích 

jsou nainstalovány různé druhy typů odpadkových košů např. Twinbin, Portello, O – 2100, 
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Bad Homburg, Keramický koš, Betonový koš s kamínky, Odp. koš. Meva, City 

Zig,Admirál, Dino, Dinova, Multiline, Kopenhagen. Některé z uvedených košů jsou na  

 

Obrázek 34 Některé tipy odpadkových košů užívaných v Teplicích (foto autor) 

obrázku číslo 35 a 36. Jak je na obrázcích vidět je použito mnoho různých druhů 

odpadkových košů. Mají jedno hledisko společné, většina z nich se stává objektem zájmu 

vandalů jak je vidět na obrázku číslo 34. Některé koše jsou vyvrácené, jiné jsou vysypané. 

Keramické koše bývají rozbité, závěsné jsou ukopnuté. Pořizovací cena jednotlivých 

odpadkových košů není zanedbatelná, jsou pořizovány v rozpětí od 2 000 do 12 000.- Kč. 

Odstranění sprejerství, nálepek, nahrazení poškozených nebo zničených odpadkových košů 

vyžaduje nemalé finanční náklady každoročně.  

Provedenou osobní analýzou bylo zjištěno, že počet odpadkových košů je 

v určitých částech města Teplice silně naddimenzován. Svoz takového množství  

  

Obrázek 35 Odpadkové koše v Teplicích (foto autor) 
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odpadkových košů je velmi neefektivní, zde je jistě možnost optimalizace odpadkových 

košů dle počtu nebo jejich kapacity. Takové naddimenzování je zobrazeno na obrázku 

číslo 35 a jedná se o ul. Krupská a Náměstí svobody, Teplice.  

Svoz odpadkových košů v Teplicích prováděn malým nákladním vozidlem 

s nástavbou značky SIMED. Vozidlo pro sběr odpadkových košů ve městě Teplice je 

zobrazeno na obrázku číslo 36. Sběrný zásobník na komunální odpad je vybaven kovovým 

tlačným štítem. Tlačný štít je ovládán hydraulickým lineárním zařízením. Tlačný štít  

 

Obrázek 36 Svozové vozidlo na odpadkové koše (zdroj [41]) 

napomáhá zhutňovat ukládaný odpad z odpadkových košů. Tlačný štít má další funkci při 

vyprazdňování sběrného zásobníku na konečném úložišti komunálního odpadu. Za pomoci 

hydraulického pístu je tlačný štít posunut k otevřeným, zadním výklopným dveřím a tudy 

vytlačen ze sběrného zásobníku ven. Celková maximální hmotnost vozidla je 5 tun. 

Maximální objem sběrného zásobníku je 5 m
3
. Maximální užitečné zatížení vozidla je 0,5 

až 1,2 tuny dle druhu vozidla. Vozidlo je vhodné pro vyprazdňování odpadkových košů a 

sběrných nádob od 60 do 240 litrů. Svozová vozidla mohou být vybavena na boku 

zdvihacím zařízením na zdvihání odpadkových košů nebo sběrných nádob do výše 

uvedeného objemu. Pro usnadnění vyprazdňování sběrného zásobníku se celá nástavba 

zdvihá za pomoci hydraulických pístů. Ze zdvihnutého sběrného zásobníku se může 

komunální odpad vysypat do velkokapacitních kontejnerů. Není nutno tedy s každým 

naplněným svozovým vozidlem zajíždět na skládku ke konečné likvidaci komunálního 

odpadu z odpadkových košů.  Vozidlo se zdvihacím zařízením na sběrné nádoby a 

zdviženým sběrným zásobníkem je zobrazeno na obrázku číslo 37. Svoz odpadkových 

košů ve městě Teplice se provádí denně. Jeden svoz odpadkových košů za jeden pracovní 
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Obrázek 37 Svozové vozidlo na svoz odpadkové koše (zdroj [41]) 

den představuje 250 ks obsloužených odpadkových košů, proto se provádí denně. Na 

frekventovaných místech se provádí svoz odpadkových košů denně.  Na méně 

frekventovaných místech se sváží odpadkové koše dvakrát týdně.  

4.1.6 Poplatky za svoz komunálního odpadu ve městě Teplice 

Od roku 1998 jsou občané města Teplice osvobozeni od poplatků za svoz a 

likvidaci komunálního odpadu. Veškeré služby spojené se svozem a likvidací komunálního 

odpadu jsou hrazeny z rozpočtu města Teplice.  

4.2 Svoz komunálního odpadu ve městě Duchcov 

Duchcov je město, které v minulosti bylo významným průmyslovým centrem, 

obklopeným těžbou hnědého uhlí. Jeho počátky sahají ke konci 12. Století. Duchcov se 

rozkládá v podkrušnohorské uhelné pánvi cca 7 km západním směrem od bývalého 

okresního a lázeňského města Teplice. Město je známé pobytem Giacoma Casanovy, který 

zde 13 let pracoval jako knihovník na známém duchcovském zámku, napsal zde své paměti 

a také zde v roce 1798 zemřel. Největšího rozmachu zaznamenal Duchcov v druhé 

polovině 19. století. V okolí byly mohutná těžba hnědého uhlí, které v polovině 20. století 

málem zapříčinilo, jeho likvidaci. Nejznámější historickou památkou je barokní zámek 

rodu Valdštejnů. [44] 

Město Duchcov se po ukončení těžby hnědého uhlí v jeho bezprostředním okolí, 

opět začíná rozvíjet jak po stránce průmyslové. V okrajových částech města se začínají 
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stavět nové čtvrti z rodinných domů. Město je rozděleno na pět částí. Centrum kde se 

nachází historické jádro s barokním zámkem a zámeckou zahradou, tvořené převážně 

historickými domy. Jižní město je tvořeno převážně bývalými hornickými činžovními 

domy a rodinnými domky, zde se nalézá také historické staré železniční nádraží. Další 

částí je Nové město v severní části Duchcova, tvoří jej převážnou měrou novostavby 

panelové zástavby zde je koncentrována největší hustota obyvatelstva. Je zde také 

nemocnice a většina obchodů a nákupních center. V této části jsou také dvě základní školy, 

gymnázium, a stření průmyslová škola. Na toto navazuje nově postavená čtvrť s rodinnými 

domy v okolí rybníka Hranáč. K Duchcovu patří také část Nové Dvory, která je od 

samotného města oddělena třemi rybníky a zahrádkářskou kolonií. Část Nové dvory je 

tvořena pouze rodinnými domy. Celkově město Duchcov obývá celkově 8 487 obyvatel, 

kteří bydlí v zástavbě rodinných domů, bytových domech, novostavbách panelového typu. 

Složení obyvatel města Duchov je zobrazeno v tabulce číslo 5 dle údajů ze statistického 

úřadu ze sčítání lidu v roce 2011. 

Tabulka 5 Skladba obyvatelstva města Duchcov (převzato a upraveno [39]) 

Město Počet obyvatel 0-14 let 15-64 let 65 + let obydlené 
domy 

obydlené 
byty 

Duchcov 8 487 1 360 5 802 1 325 1 081 3 567 

 

Svoz komunálního odpadu ve městě Duchcov zajišťuje firma zřizovaná městem 

Technické služby města Duchcova s.r.o. se sídlem, Duchcov, ulice Bezručova č.p. 28. 

Technické služby v Duchcově fungují od 50. let 20. století původně jako Veřejná údržba 

města. Později byly přejmenovány na Technické služby Duchcov – rozpočtová organizace 

a od 1.1.2000 se pak transformovaly do současné podoby a to Technické služby města 

Duchcova s.r.o. Technické služby zajišťuje shromažďování, svozu komunálního odpadu, 

svoz separovaných složek komunálního odpadu. Shromažďování a svoz biologicky 

odbouratelného odpadu. Provozuje sběrný dvůr pro občany města Duchcova.  

 Město Duchcov je nuceno každým rokem vydávat ze svého rozpočtu stále vyšší 

částky na svoz komunálního odpadu, odpadkových košů, separovaných složek 

komunálního odpadu a dalších služeb spojených se sběrem a svozem komunálního odpadu. 

Náklady na svoz komunálního odpadu, odpadkových košů a separovaných složek 

komunálního odpadu jsou zobrazeny v tabulce číslo 6. V průběhu let se také mění složení 
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Tabulka 6 Náklady na svoz komunálního odpadu, odpadkových košů a separovaných složek komunálního 

odpadu (převzato a upraveno z [45]) 

 

komunálního odpadu, v posledních letech je kladen důraz na separovaný sběr komunálního 

odpadu, který lze využít jako druhotnou surovinu do výroby. Objem různých složek 

odpadů svážené a likvidované městem Duchcov je zpracován a zobrazen v tabulce číslo 7. 

Tabulka 7 Seznam vyprodukovaného odpadu ve městě Duchcov (převzato a upraveno z[46]) 

 

V tabulce je přehledně zobrazeno, jak narůstá objem směsného komunálního odpadu. 

Nárůst je také u biologicky rozložitelného odpadu. Jsou zde také položky u, kterých se 

objem snižuje jako je objemný odpad a zde je snížení objemu velmi výrazné.  

Svoz komunálního odpadu se provádí ve městě Duchcov dvakrát týdně v úterý a 

v pátek. Svoz komunálního odpadu se vzhledem k velikosti svážené oblasti realizuje celý 

v jeden den.  

4.2.1 Sběrné nádoby 

Sběrné nádoby, užívané ve městě Duchcov k sběru komunálního odpadu od 

fyzických osob (jejichž svoz je hrazen z rozpočtu města Duchcova) jsou v nejvyšší míře 

užívané kovové sběrné nádoby objemu 110 litrů. Kovové sběrné nádoby objem 110 litrů 

jsou na obrázku číslo 38. Jak je na obrázku vidět u kovových sběrných nádob dochází 

Rok 2010 2011 2012

Svoz TKO 4 450 5 000 5 352

Odpadkové koše 280 350 420

Separovaný KO 1 060 1 300 1 300

Odpad  tuny/ rok 2007 2008 2009 2010 2011

Plastové obaly 13,25 40,936 35,41 107,902 72,93

Skleněné obaly 42,547 54,256 52,362 59,513 58,61

Stavební odpad 231,14 961,82 875,885 644,505 680,36

Papír a lepenka 30,49 84 65,66 66,192 58,49

Biologicky rozl. odpad 216,875 463,475 533,925 648,5 669,86

Směsný komunální odpad 1936,187 2166,066 2540,425 2503,745 2556,81

Objemný odpad 2114,07 465,69 524,435 138,765 76,26
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Obrázek 38 Kovové sběrné nádoby objem 110 litrů používané v Duchcově (foto autor) 

k poškození (zdeformování ve spodní části) při vyprazdňování. Další nevýhodo kovových 

sběrných nádob je jejich koroze vlivem povětrnostních podmínek. Ke korozi dochází i přes 

povrchovou úpravu. Další sběrnou nádobou užívanou ve městě Duchcov je kovový 

kontejner objemu 1100 litrů. Užitečného zatížení 440 kilogramů. Kovová sběrná nádoba 

objemu 1100 litrů je zobrazena na obrázku číslo 39.  

 

Obrázek 39 Kovová sběrná nádoba objemu 1100 litrů užívaná v Duchcově (foto autor) 

Ve městě Duchov jsou užívány k sběru separovaných složek komunálního odpadu různé 

sběrné nádoby. Plasty se shromažďují v plastových kontejnerech o objemu 1100 litrů žluté 

barvy. Užitečného zatížení 360 kilogramů. Také v kovových kontejnerech o objemu 1100 

litrů s krytem ve žluté barvě. Papír se shromažďuje v kovových kontejnerech objemu 1100 

litrů s krytem v modré barvě nebo v plastových kontejnerech o objemu 1100 litrů modré 

barvy. Sklo se shromažďuje v kontejnerech tzv. zvon o objemu 1500 litrů, materiál je 
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Obrázek 40 Sběrné nádoby na separovaný komunální odpad v Duchvcově ulice Malinovského (foto autor) 

sklolaminátový kompozit. Kontejner má užitečné zatížení 500 kg komunálního odpadu. 

Sběrné nádoby na separovaný sběr komunálního odpadu v Duchcově jsou zobrazeny na 

obrázcích číslo 40 a 41.  

 

Obrázek 41 Shromažďovací hnízdo komunálního odpadu v Duchcově ul. Horská cesta (foto autor) 

V Duchcově se používá na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

plastových sběrných nádob objemu 120 litrů. Užitečné zatížení 48 kilogramů. Sběrná 

nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad je zobrazeno na obrázku číslo 42. 

Svoz separovaných složek komunálního odpadu je ve městě Duchcov, jednou týdně svoz 

separovaného papíru ve středu.  Jednou za čtrnáct dní svoz separovaných plastů v sobotu. 

Jedno měsíčně první sobotu v měsíci je realizován svoz separovaného skla. Svoz 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu je prováděn jednou za čtrnáct dní v zimním 

období a jednou týdně v letním období a to v pátek. Rozdíl ve svozu v zimním a letním 
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Obrázek 42 Sběrná nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad ve městě Duchcov (foto autor) 

období je dán naplněním sběrných nádob biologicky rozložitelným odpadem. V letních 

měsících je vyšší produkce bioodpadu ze zahrad (sečení trávy, zeleň ze stromůapod.).  

Město Duchcov v současné době využívá na svoz komunálního odpadu celkově: 

 1281 ks. 110 litrových nádob 

 158 ks. 1100 litrových nádob 

k svozu separovaného komunálního odpadu město Duchcov využívá 

 PET – 52 ks. 1100 litrových nádob 

 PAP – 42 ks. 1100 litrových nádob 

 SKLO – 42 ks. 1500 litrových nádob 

k svozu biologicky rozložitelného odpadu se v současnosti používá 

 250 ks. 120 litrových nádob[46] 

Provedenou osobní analýzou ve Městě Duchcov bylo zjištěno, že sběrné nádoby, jsou 

na mnoha místech instalovány nevhodně. Na místech pro sběrné nádoby není dostatek 

plochy k umístění dostatečného počtu sběrných nádob. Příkladem je Duchcov ulice 

V domkách na obrázku číslo 43, ulice Horská cesta obrázek číslo 44, ulice Malinovského 

obrázek číslo 44. Plochy pro umístění byly v mnoha případech vybudovány v době, kdy 

nebyl prováděn separovaný sběr komunálního odpadu. Také nebyla produkce komunálního 

odpadu tak vysoká. Z prezentovaných fotografií je patrno, že nedostatek místa se řeší 

instalováním sběrných nádob na chodníky, parkoviště nebo travnaté plochy. Takové 

umístění způsobuje řadu problémů. Jeden z problémů vzniká při svozu komunálního  
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Obrázek 43 Sběrné nádoby Duchcov ulice V domkách (foto autor) 

odpadu, osádka svozového vozidla, musí v mnoha případech manipulovat se sběrnou 

nádobou na nezpevněném povrchu. Taková manipulace je obtížná a hrozí nebezpečí úrazu 

a také znečištění okolních chodníků a vozovky. Další problém vzniká již při samotném 

ukládání odpadu do sběrné nádoby, pokus stojí například na travnaté ploše, která je 

nezpevněná V neposlední řadě se nejedná o ekologické zacházení s travnatými plochami. 

Při umístění sběrných nádob na travnatou plochu může dojít i ke kontaminaci půdy tekutou 

frakcí uniklou ze sběrných nádob. Dalším problémem je umístění sběrných nádob na 

chodníky. Chodci se musí sběrným nádobám vyhýbat a tím vcházet do vozovky a vzniká  

 

Obrázek 44 Umístění kontejnerů Duchcov ulice Nemocniční (foto autor) 
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tím potencionální nebezpečná situace, kdy může dojít ke střetu vozidla a chodce. Takové 

umístění nádob je vidět na obrázku číslo 44. Velmi nevhodné je takové umístění pro matky 

s kočárky, které nemají jinou možnost než s kočárkem vejít do vozovky a sběrnou nádobu 

tímto způsobem obejít. Další problém je v umísťování sběrných nádob na parkovací 

plochy a tím jejich zmenšování. V přímé souvislosti s tím vzniká problém při svozu, kdy 

špatně zaparkovaná vozidla brání nebo stěžují manipulaci se sběrnými nádobami. 

Takových místa je ve městě Duchcov značné množství. Je to dáno tím, že plochy pro 

sběrná hnízda nebyla při revitalizaci chodníků zahrnuta do tohoto projektu a nevěnovala se 

patřičná pozornost detailům, jako právě plochy pro sběrné nádoby na sběr komunálního 

odpadu jsou. 

4.2.2 Svozová vozidla 

Prostředky pro svoz komunálního odpadu ve městě Duchcov jsou velmi omezené. 

Svozové trasy pro svoz komunálního odpadu ve městě Duchcov se stanovovali po dlouhou 

dobu. Pro stanovování svozových tras se využívají zkušenosti osádky svozového vozidla, 

potřeby občanů a geografické podmínky města Duchcova. Svozové trasy se obměňují 

minimálně. Mohou se měnit dočasně s ohledem na dopravní omezení při uzavírce 

některých ulic města nebo při větších stavebních dílech. 

Technické služby města Duchcova používají pro svoz komunálního odpadu jediné 

svozové vozidlo. Jedná o vozidlo Man 26.320 TGA se sběrným zásobníkem na komunální 

odpad HALLER X-2C. Vozidlo má maximální hmotnost 26 tun. Objem sběrného 

zásobníku na komunální odpad je 32 m
3
. Maximální zatížení komunálním odpadem je 14 

tun. Svozové vozidlo je vhodné pro svážení objemnějších jednotlivých věcí, tak i 

plastových sáčků tak sběrných nádob od 80 litrů až po sběrné nádoby objemu 4,4 m
3
. 

Svozové vozidlo používané technickými službami Duchcov je na obrázku číslo 45. 

Svozové vozidlo používá ke zhutňování lineárního lisování ve spojení s hydraulickým 

tlačným štítem. Systém práce byl popsán u svozového vozidla používaného společností 

Marius Pedersen ve městě Teplice. Vylepšením tohoto svozového vozidla jsou 

videokamery, které jsou v zadní části. Operátor (řidič) z kabiny v reálném čase vidí co se 

děje z prostoru pro zhutňování a za vozidlem. Tím se zvyšuje bezpečnost provozu vozidla 

a jeho osádky.[47] Uvedené svozové vozidlo se používá ke svozu komunálního odpadu, 

separovaných plastů, separovaného papíru a biologicky rozložitelného odpadu. Svoz 
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separovaného skla se provádí za pomoci nákladního vozidla vybaveného hydraulickým 

jeřábem a velkokapacitním kontejnerem.  

 

Obrázek 45 Svozové vozidlo Man 26.320 TGA  se zásobníkem HALLER X-2C (foto autor) 

4.2.3 Podmínky svozu komunálního odpadu 

Osádku svozového vozidla standardně tvoří tři pracovníci technických služeb 

Duchcov, řidič (operátor), dva manipulanti. Operátor vozidla obsluhuje spouštění pohonu 

sběrného zásobníku a přemisťuje vozidlo po svozové trase. Manipulanti obsluhují lineární 

lis sběrného zásobníku a obsluhují sběrné nádoby. Jejich povinností je také uklidit 

případné drobné části uniklé při vyprazdňování sběrných nádob.  

Spotřeba svozového vozidla se pohybuje v rozmezí 40 – 65 litrů motorové nafty na 

100 km.  Spotřeba se liší podle druhu sváženého odpadu, podle aktuálního dne v týdnu. 

Každý den v týdnu se sváží jiná svozová trasa. Spotřeba svozového vozidla se zvyšuje při 

každé zastávce a spouštění lisovacího zařízení. Z toho vyplývá čím více je na svozové trase 

zastávek, tím více se zvyšuje spotřeba pohonných hmot. Ze zjištěných dat bylo zjištěno a 

pracovníky technických služeb potvrzeno, zjištění finančních nákladů na jednotlivou 

svozovou trasu není technicky možné. Je zde mnoho proměnných, které ovlivňují finanční 

náročnost jednotlivých svozových tras. 

Provedenou analýzou bylo zjištěno, že zaplněnost sběrné nádoby svozového 

vozidla se výrazně liší dle sváženého druhu komunálního odpadu. Liší se také dle ročního 

období. Svozové vozidlo se daří zaplnit při svozu komunálního odpadu. Rozdíl je v počtu 
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vyprázdnění svozového vozidla. Při svozu separovaného plastu je svozové vozidlo 

zaplněno v letních měsících z cca 70 % na celé svozové trase v zimních měsících je to cca 

50 % na celé svozové trase. Při svozu separovaného papíru je svozové vozidlo zaplněno 

z cca 60-70 %. Ze získaných dat je vidět, že svozové vozidlo není efektivně využito dle 

objemu sběrného zásobníku.  

4.2.4 Konečné uložení komunálního odpadu 

Technické služby města Duchcova, používají ke konečnému uložení komunálního 

odpadu skládky Modlany, kterou provozuje společnost Marius Pedersen Teplice. Průměrná 

vzdálenost z Duchova na skládku Modlany je 15 km.  

Separované plasty, sklo a papír je svážen na třídící linku v Teplicích ul. Nákladní. 

Třídící linku provozuje společnost Marius Pedersen Teplice. Průměrná vzdálenost 

z Duchcova na Třídící linku je 10 km. 

4.2.5 Odpadkové koše 

Sběr a svoz komunálního odpadu z pouličních odpadkových košů je nedílnou 

součástí rozpočtu města pro sběr a svoz komunálního odpadu. Sběr a svoz pouličních 

odpadkových košů se ve vztahu k jejich velkému počtu a malé sběrné kapacitě podílí 

značnou částí na rozpočtu. V Duchově je v současné době nainstalováno 116 odpadkových 

košů. Pouliční odpadkové koše jsou v objemech 50 a 60 litrů sběrné nádoby. Druhy 

pouličních odpadkových košů nainstalovaných ve městě Duchcov jsou zobrazeny na  

                 

Obrázek 46 Pouliční odpadkové koše ve městě Duchov (foto autor) 

obrázku číslo 46. Jedná se o plastové pouliční odpadkové koše závěsné, připevněné na 

dopravních značkách. Jiným druhem jsou betonové pouliční odpadkové koše samostatně 
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stojící z vymývaného šedého kamínku. Posledním používaným pouličním odpadkovým 

košem je závěsný kovový, také instalovaný na dopravní značky nebo kovové sloupky 

zvlášť k tomuto účelu zapuštěné do země. Na obrázku číslo 47 je zobrazen kovový 

pouliční závěsný odpadkový koš nainstalovaný v historickém centru města Duchcova, 

přímo před vchodem do barokního zámku. Instalace uvedeného odpadkového koše na takto 

významné místo není z estetického ani z historického hlediska adekvátní. Podobnou 

nevydařenou instalaci závěsných košů zobrazuje obrázek číslo 47. Kovový i plastový 

závěsný odpadkový koš je nainstalován přímo na historickou budovu a její těsné okolí 

v historickém centru města Duchcova.   

Pořizovací cena pouličních odpadkových košů instalovaných ve městě Duchcov se 

pohybuje od 1 100 za plastové závěsné odpadkové koše do 3 700 korun českých za kovové 

závěsné odpadkové koše. 

   

Obrázek 47 Nevydařená instalace závěsných odpadkových košů ve městě Duchcov (foto autor) 

Svoz odpadkových košů se provádí ve městě Duchcov jedním malým užitkovým 

vozidlem značky PIAGGIO Quargo Košovka. Výhodou tohoto vozidla, je jeho malý 

dieselový motor s obsahem 700 cm
3
. Díky tomuto motoru je homologovaný jako motocykl 

v kategorii L7, proto je zde velká úspora na silniční dani i na dálniční známce, dle zákona 

je toto vozidlo od uvedených poplatků osvobozeno. Vozidlo je díky svým malým 

rozměrům velmi obratné, poloměr otáčení je pouze 3,7 metru. Sběrný zásobník vozidla 
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Obrázek 48 PIAGGIO Quargo Košovka používaná v Duchocově (zdroj [48]) 

má ocelovou konstrukci povrchově ošetřenou proti korozi žárovým zinkováním. 

Konstrukce je opláštěna UV stabilním plastem síly 5 mm. Užitečný objem zásobníku je 3,5 

m
3
, maximální zatížení komunálním odpadem je 1 tuna. Odpad se do zásobníku vkládá 

z obou stran zásobníku. Vyprázdnění sběrného zásobníku je prováděno otevřením zadního 

čela a za pomoci hydraulického zařízení zdvihnutí sběrného zásobníku.[48] Sběrné vozidlo 

PIAGGIO Quargo Košovka je zobrazeno na obrázku číslo 48. Osádku vozidla tvoří vždy 

dva pracovníci technických služeb Duchov, řidič a manipulant.  

 4.2.6 Sběrný dvůr TS Duchcov 

Technické služby města Duchcov spravují a provozují sběrný dvůr. Sběrný dvůr se 

nachází přímo v areálu technických služeb města Duchcov. Občané města Duchcov mohou  

 

Obrázek 49 Vjezd do sběrného dvoru v Duchově (foto autor) 
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bezplatně ukládat odpad včetně nebezpečného, objemného, pouze stavební směsi pokud 

překročí za tři měsíce celkový objem 500 kilogramů tak je další uložení stavební směsi 

zpoplatněno a to 500 Kč za jednu tunu. Ostatní ukládaný odpad je zdarma. Vlastní 

ukládání se děje tak, že se vozidlo, nebo vozík s odpadem zváží při vstupu na váze a při 

odjezdu je opětovně zvážen a rozdíl vah je váha odpadu uloženého na sběrném dvoře. 

Vjezd do sběrného dvora je na obrázku číslo 49. Různé druhy odpadu jsou ukládány do 

různých kontejnerů. Kontejnery jsou zobrazeny na obrázku číslo 50. 

 

 

Obrázek 50 Kontejnery na sběrném dvoře TS Duchcov (foto autor) 

 

4.2.7 Poplatky za svoz komunálního odpadu ve městě Duchov 

V roce 2012 byly stanoveny poplatky za svoz komunálního odpadu ve městě 

Duchcov na částku 600.- Kč pro občany v produktivním věku, 300.- Kč pro děti a 250.- 

Kč, pro seniory nad 65 let, ročně. Poplatky jsou vypočítány tak, že v ideálním stavu pokud 

by všichni občané zaplatili poplatky, byl rozpočet na svoz komunálního odpadu 

vyrovnaný. Ve skutečnosti to tak není a město Duchcov musí dotovat svoz komunálního 

odpadu z rozpočtu města a to 30-40 % celkového rozpočtu na svoz komunálního 

odpadu.[46] 

5 Návrh na optimalizaci svozových podmínek v Duchcově 

5.1 Optimalizace svozu komunálního odpadu 

Provedenou analýzou systému sběru, systémem svozu a svozových tras ve městě 

Duchcov bylo zjištěno, že v používaném systému jsou místa pro úpravu a optimalizaci. 
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Navrhovanou úpravou je použití podzemních sběrných nádob od firmy MOLOK ltd. 

instalace, provoz i obsluha těchto nádob je z dostupných nejpřijatelnější. Nabídka škály 

nabízených sběrných nádob jak už bylo uvedeno je od 600 litrů do 5 m
3
.  Cena u těchto 

sběrných nádob je nižší než u srovnatelných podzemních sběrných nádob. Sběrná nádoba 

5m
3
 v provedení dřevo prodejní cena okolo 2000 euro. Sběrná nádoba 3m

3
 v provedení 

dřevo cena okolo 1730 euro. Sběrná nádoba 1,3m
3
 v provedení dřevo cena okolo 1600 

euro.[21] Ceny jsou pouze za nádobu, není zde započítána doprava a instalace. Uvedené 

sběrné nádoby lze použít pro sběr separovaných složek komunálního odpadu. Jak bylo 

uvedeno jedna sběrná nádoba objemu 5m
3
 dokáže nahradit 6 kusů sběrných nádob objemu 

1100 litrů. Plochu, kterou potřebují, je nesrovnatelně menší než uvedených 6 kusů 

sběrných nádob 1100 litrů.  Sběrná nádoba objemu 5 m
3
 má průměr 1,7 m. Sběrná nádoba 

objemu 3 m
3
 má průměr 1,3 m. Důvodem pro zvolení výše uvedených sběrných nádob je 

jejich snadná instalace. Instalují se pouze 1,5 m pod zem, spodní část s plastovými kotvami 

se utěsní 50 cm hrubého štěrku. Dále je zde výplň montážní jámy okolo sběrné nádoby 

výšky 70 cm písku, nakonec 30 cm drenážního jemného štěrku. Vyprazdňování sběrných 

nádob může vykonávat pouze jedna osoba (řidič - operátor). Doba potřebná pro 

vyprázdnění jedné sběrné nádoby je pouze 90 vteřin. Další výhody sběrných nádob Molok 

Classic byly popsány v kapitole 3.1.1 [22][49] 

 

Obrázek 51 Sběrné nádoby Molok Classic objemu 3 a 5 m
3
 (zdroj [49]) 
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Navrhuji instalaci podzemních kontejnerů na 16. vytypovaných stanovišť ve městě 

Duchcov. Jedná se o sběrná hnízda na ulicích: 

 1. Družby, Jungmanova na travnatou plochu vedle domu čp. 13 osazená 2x 5 m
3
, 

pro komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 2. Jungmanova, Sadová na travnatou plochu vedle domu čp. 18 osazená 2x 5 m
3
, 

pro komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 3. Tyršova, Školní na travnatou plochu naproti domu čp. 2 osazená 1x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 4. Tyršova, Havlíčkova na travnatou plochu vedle domu čp. 4a osazená 1x 5 m
3
, 

pro komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 5. Družby na travnatou plochu mezi domy čp 31 a 33 osazená 2x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 6. Teplická, Sadová na travnatou plochu před dům čp. 2 osazená 1x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 7. Vrchlického na travnatou plochu mezi věžové domy čp. 27 a 29 osazená 2x 5 m
3
, 

pro komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 8. Osecká, Vrchlického na roh ulice vedle domu čp. 78 osazená 2x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 9. Osecká, Březová na travnatou plochu vedle domu čp. 74 osazená 2x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 10. Fučíkova, Jabloňová na travnatou plochu naproti čp. 9 osazená 1x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 11. Březová travnatý ostrůvek osazená 1x 3 m
3
, pro komunální odpad a 3x 3m

3
, pro 

separovaný sběr komunálního odpadu 

 12. J. A. Komenského na travnatou plochu mezi domy 9 a 13 osazená 2x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 13. Malinovského, Porcalova na travnatou plochu mezi domy čp. 10 a 14 osazená 

1x 5 m
3
, pro komunální odpad a 3x 3m

3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 14. Bydžovského, na travnatou plochu vedle čp. 2 osazená 2x 5 m
3
, pro komunální 

odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 
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 15. Bydžovského, V Domkách na travnatou plochu vedle čp. 1417 osazená 3x 5 

m
3
, pro komunální odpad a 3x 3m

3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

 16. V Domkách, na travnatou plochu mezi domy čp. 62 a 58 osazená 3x 5 m
3
, pro 

komunální odpad a 3x 3m
3
, pro separovaný sběr komunálního odpadu 

Celkově se jedná o instalaci 26 ks sběrných nádob objemu 5 m
3
, 1 ks sběrné nádoby 

objemu 3 m
3
 na komunální odpad. Dále o instalaci 48 ks sběrných nádob objemu 3 m

3
 na 

sběr separovaných částí komunálního odpadu (po jednu v každém hnízdě, plast, papír a 

sklo). Sběrné nádoby MOLOK Classic objemu 3 a 5 m
3
 jsou zobrazeny na obrázku číslo 

51. Uvedené lokality byly vytipovány po provedení analýzy s ohledem na hustotu  

 

 

Obrázek 52 Umístění navrhovaných stanovišť podzemních kontejnerů (zdroj převzato a upraveno[38]) 

obyvatelstva v lokalitách města Duchcova. Z hlediska vhodné plochy pro instalaci 

sběrných nádob. Dalším hlediskem je přístupnost místa pro svozové vozidlo. Dále bylo 

potřeba zohlednit vzdálenost sběrných nádob pro obyvatele z jednotlivých domů. Místa pro 

instalaci sběrných míst komunálního odpadu jsou zanesena do mapy na obrázku číslo 52.  



Červený   Tomáš:                                    Optimalizace svozových tras komunálního odpadu 

 

 

_________________________________________________________________________ 

2013                                                                                                                                      61 

 

Provedenou analýzou bylo zjištěno, že sběrná místa jsou v současné podobě 

nedostačující a komunální odpad je často ukládán vedle sběrných nádob. Ukládání 

komunálního odpadu, tímto způsobem je zcela nevyhovující. Dochází k úletu drobných 

částí komunálního  

 

Obrázek 53 Nevyhovující sběrné místo komunálního odpadu Duchcov (foto autor) 

odpadu vlivem povětrnostních podmínek. Je ztížen svoz komunálního odpadu, osádka 

svozového vozidlo se musí takovým sběrným místem zabývat delší čas, než je ve 

svozovém plánu stanoveno. Nevyhovující sběrné místo je na obrázku číslo 53 jedná se o 

místo přímo v historické části města u obřadní síně na barokním zámku. 

 Svoz výše uvedených sběrných nádob je možný provádět za pomoci stávajícího 

svozového vozidla TS Duchcov, pouze s instalací hydraulického zdvihacího zařízení. 

Svozové vozidlo s hydraulickou rukou je vidět za obrázku číslo 56. Svozové vozidlo, které 

používají TS Duchocov je Man 26.320 TGA se sběrným zásobníkem HALLER X-2C, je 

možno upravit pro svoz sběrných nádob Molok Classic, stejným způsobem jako na 

obrázku číslo 54. Jedná se o tovární úpravu firmy Soma z Portugalska. [50] Pro analýzu 

zkušeností s provozem podobného svozového vozidla s hydraulickým zdvihacím 

zařízením, bylo provedeno osobní jednání v TS Most u Ing. Jana Hepnara 

vedoucího oddělení odpadového hospodářství. Zjištěné informace z provozu svozového 

vozidla v Mostě jsou, vozidlo může obsluhovat pouze jeden pracovník. Obsluhující 

pracovník musí mít platnou jeřábnickou a vazačskou zkoušku. Provoz vozidla, je díky 

sofistikovaným elektronickým systémům náročnější na údržbu. Servis vozidla je prováděn 
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pouze v autorizovaném servisu a to jak na podvozek, na sběrný zásobník, i na zdvihací 

zařízení. Samotný provoz je nenáročný a velmi efektivní z hlediska svozu sběrných nádob.  

 

 

Obrázek 54 Svozové vozidlo Heller X2C s ramenem (zdroj[50]) 

Vozidlo používané v TS Most využívají jak k svozu podzemních sběrných nádob tak i 

běžných sběrných nádob což je výhoda, není potřeba na každý druh sběrné nádoby jiné 

svozové vozidlo.  Svozové vozidlo TS Most je osazeno hydraulickým jeřábem HR 

Palfinger PK 18002 B. Jeřáb má dosah až 10,2 m při takto vysunutém jeřábu má ovšem 

nosnost pouze 1500 kg. Při minimálním vysunutí ramene 4 m má nosnost 4000 kg, což je 

dostačující pro podzemní sběrné nádoby.[51] Svozové vozidlo používané v TS Most je na 

příloze číslo 4,5. Svozové vozidlo TS Duchcov po instalaci hydraulické ruky bude svážet 

podzemní sběrné nádoby tak i klasické nádoby do objemu 1100 litrů. Při obměně 

svozového vozidla je možnost zakoupit vozidlo kde bude hydraulická ruka již z výroby 

jako je tomu v TS Most nebo jako je tomu na příloze číslo 6, Haller X1c s hydraulickou 

rukou pro kontejnery MOLOK. 

5.2 Optimalizace svozu odpadkových košů 

Při prováděné analýze svozu komunálního odpadu ve městě Duchcov bylo zjištěno, 

že je možno optimalizovat také svoz pouličních odpadkových košů. Svoz odpadkových 

košů je také důležitou součástí sběru a svozu komunálního odpadu. V současnosti jak bylo 

výše popsáno ve městě Duchov je 116 ks pouličních odpadkových košů. Jedná se většinou 
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o závěsné koše objemu od 30 do 50 litrů a betonové koše z vymývaného šedého kamínku. 

Zobrazených na obrázcích 47 a 48.  

Navrhovanou optimalizací je instalace košů MOLOK City Scape a H&G CITY. Na 

frekventovaná místa, např. před Gymnázium, Průmyslovou školu a Základní školy je 

vhodná instalace odpadkových košů CITY. Objem sběrné nádoby je zde buď 640, nebo 

1000 litrů. Jedná se o zcela zapuštěné kovové odpadkové koše. Na povrch vystupuje pouze 

vhazovací šachta. Zobrazeno na obrázku č. 10. Odpadkový koš CITY je vhodný také do 

historické části města např. před barokní zámek na historické náměstí, kde jeho vzhled  

 

Obrázek 55 Podzemní koš CITY systém vyprazdňování (zdroj[53]) 

nebude narušovat okolní prostředí.  Za účelem získání reálných dat s provozem 

odpadkových košů CITY byla dotázána firma Pražské služby, a.s Ing. Hodan. Byla zjištěna 

data, odpadkové koše typu CITY jsou v Praze 2 – Václavské náměstí, Štěpánská ulice, 

užitečný objem 1000 litrů. Frekvence obsluhy 1-2 měsíčně dle potřeby. V období 1.1 až 

31.10.2012 byl prováděn svoz 12 krát a náklady na jeden svoz činí 1500.- Kč.  Pokud by 

na stejném místě byl odpadkový koš nadzemní užitečného objemu 60 litrů, bylo by nutné 

jej svážet 4 – 5 krát za jeden den při nákladech na jeden svoz 22.- Kč. [52] Úspora času, 

lidské práce, i finanční je patrna na první pohled. Na obrázku číslo 55, je zobrazeno 

uložení podzemního koše CITY do země, také pohyb vzduchu při vyprazdňování 

vhazovacím otvorem, nevzniká zde vakuum. Pořizovací cena odpadkových košů CITY 
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je 65 000.- Kč za provedení 640 litrů a 75 000.- Kč za provedení 1000 litrů cena je včetně 

dopravy na místo instalace. [23] Jeden odpadkový koš CITY provedení 1000 litrů nahradí 

objemově 20 závěsných košů objemu 50 litrů. 

V ostatních částech města lze instalovat odpadkové koše City Scape. Zobrazené na 

obrázku číslo 12. Výše bylo uvedeno, užitečný objem odpadkového koše City Scape činí 

500 litrů. Tento odpadkový koš má svou polovinu sběrné nádoby uloženou pod zem. 

Z tohoto důvodu i přes svůj velký užitečný objem sběrné nádoby, nevyčnívá více než 

běžný betonový koš zobrazený na obrázku číslo 47. Reálný pohled na pouliční odpadkový 

koš MOLOK City Scape, po instalaci je vidět na obrázku číslo 56. Odpadkový koš City 

Scape nahradí svým užitečným objemem sběrného zásobníku 500 litrů, 10 ks  závěsných 

košů o užitečném objemu 50 litrů. Pořizovací cena jednoho odpadkového koše City Scape 

je 12500.- Kč [49].  

Návrh na optimalizaci svozu pouličních odpadkových košů ve městě Duchcov 

zahrnuje instalaci 4 kusů odpadkových košů typu H&G CITY, v historickém centru města 

Duchcova, také před budovu gymnázia a střední průmyslové školy. Dále istalaci 40 kusů  

 

Obrázek 56 Odpadkový koš MOLOK City Scape reálný pohled (zdroj [49]) 

odpadkových košů MOLOK City Scape v různých částech města. Výhodou navrhovaného 

řešení svozu pouličních odpadkových košů ve městě Duchcov je možné využití techniky 

pro čištění ulic a chodníků k svozu uvedených odpadkových košů. Pro vyprázdnění obou 

druhů navrhovaných odpadkových košů se využívá sacího zařízení na vozidlech pro 
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zametání a čištění ulic a chodníků. Obsluha čistících a zametacích strojů je jeden pracovník 

(řidič operátor). Svoz odpadkových košů se může provádět při čištění městských ulic a 

chodníků. Dle plánu čištění ulic a chodníků města Duchcova se provádí čištění ulic a 

chodníků denně. Není tak potřeba vyčleňovat zaměstnance zvlášť na svoz odpadkových 

košů, jako tomu bylo dosud. Není potřeba zvláštní vozidlo určené jen pro svoz 

odpadkových košů.  

 

Obrázek 57 JOHNSTONS Sweepers C201vysávání a celkový pohled (zdroj[54]) 

Vozidlo na čištění chodníků může být například JOHNSTONS Sweepers C201 od 

britské společnosti Johnstons. Jedná se o kompaktní zametací stroj do městských ulic. 

Vozidlo bylo vytvořeno s ohledem na tři základné požadavky, vysoké produktivity, 

nízkých provozních nákladů a malého ekologického zatížení a to vše v jednom stroji. 

Vozidlo má unikátní ovládání všech čtyř kol, tím je velmi obratní do městských ulic a 

poloměr otáčení je pouze 3,76 metru. Vozidlo je vybaveno Electronic Transmission 

Control, který umožňuje plynulý přechod z pracovního režimu do režimu plynulé jízdy, 

ovládání všech čtyř kol je také integrováno do tohoto systému, zaručuje přesné a bezpečné 

řízení vozidla. Vozidlo má pro větší bezpečnost integrovanou zadní parkovací kameru. 

Dále je vozidlo vybaveno 3,7 metru dlouhou hadicí k odsávání nečistot, zobrazeno na 

obrázku číslo 57, k odsávání hrubých nečistot nebo v našem případě odpadkových košů. 

Sběrný zásobník vozidla pro ukládání komunálního odpadu je užitečného objemu 1,8 m
3
. 

Při vyprazdňování zásobníku se hydraulicky zdvihne celá nástavba do výšky 1,5 metru a 

proto je vhodný pro vyprazdňování do velkokapacitních kontejnerů. Vyprazdňování se 

provádí naklopením nástavby pomocí hydrauliky do úhlu 45 stupňů. Vozidlo i při 

maximálním výkonu produkuje nízkou hladinu hluku v maximální výšce 73 dB. Vozidlo je  
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Obrázek 58 Zimní doplňky k vozidlu JOHNSTONS Sweepers C201(zdroj [54]) 

možno využít k svozu odpadkových košů i v zimním období. Po montáži zimních doplňků 

jako jsou sněhový pluh nebo sněžný kartáč (zobrazeno na obrázku číslo 58), se využije 

vozidlo k udržování chodníků a k svozu odpadkových košů.  

K udržování čistoty místních komunikací, ve městě Duchově je možno využít 

vozidlo JOHNSTONS Sweepers VT651. Vozidlo je z produkce Britské firmy Johnstons, 

jedná se zametací stroj určený k údržbě místních komunikací ve městech a obcích. 

Zametací vozidlo VT 651, má užitečný objem sběrného zásobníku 6,5 m
3
. Vozidlo je 

vybaveno lehkou sací trubicí v délce 5,5 metru pro sběr hrubých nečistot nebo výsyp 

 

Obrázek 59 JOHNSTONS Sweepers VT651celkový pohled a vysávání (zdroj[54]) 

odpadkových košů. Vysávání touto trubicí je zobrazeno na obrázku číslo 59. Vysávací 

trubice je namontována v horní části sběrného zásobníku, pro snadné vyprazdňování 

odpadkových košů nebo kanalizace. Horní montáž sací trubice umožňuje snadný přístup 

k hůře přístupným místům po obou stranách zametacího vozidla, je tím také zvýšena 
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bezpečnost osádky při provádění odsávání. Pracovníci při odsávání odpadu nejsou 

ohrožováni okolo projíždějícími vozidly, mohou využít sací trubice po obou stranách 

vozidla. Samotné zametací vozidlo je chrání před ostatními vozidly.[54] Také toto vozidlo 

je možno vybavit zimním příslušenstvím a využít tak vozidlo celoročně. Zimní výbava je 

velmi podobná jako u zametacího vozidla C 201.  

6 Vyhodnocení návrhu 

Provedenou analýzou a osobním šetřením ve městě Duchcov bylo zjištěno, že 

kapacita sběrných míst nebo i jednotlivých sběrných nádob na komunální odpad je 

v některých částech města nedostačující. Svědčí o tomto stavu fotografie pořízené autorem. 

V jiných částech města je kapacita sběrných nádob naddimenzována. Sběrné nádoby 

zbytečně zabírají prostor, který by byl využit k jinému účelu. Samotné umístění sběrných 

hnízd je na mnoha místech města Duchcova nevyhovující.  

 Navrhované řešení počítá s instalací velkokapacitních sběrných nádoba do 

sběrných hnízd. Počet sběrných hnízd je stanoven provedenou analýzou na 16. 

Hnízda jsou navrhována do míst s nevyšší hustotou obyvatelstva. Jedná se o 

panelové domy nebo starší patrovou zástavbu. Navrhované řešení obsáhne většinu 

obyvatel města Duchcova. Hnízda s velkokapacitními sběrnými nádobami nebyla 

navrhnuta do míst, kde jsou pouze rodinné domy nebo do oblastí s nízkou hustotou 

obyvatelstva.  

 Optimalizací sběrných míst se optimalizovali a svozové trasy pro svozová vozidla. 

Svozové vozidlo při instalaci velkokapacitních sběrných nádoba obsluhuje pouze 

jedna osoba řidič (operátor). Jediný člověk tak vykonává činnosti, které v současné 

době musí vykonávat tři pracovníci. Zde je patrna úspora lidské práce a nákladů na 

mzdy. Nezanedbatelnou výhodou je, že obsluha svozového vozidla nepřichází do 

přímého styku s komunálním odpadem. Je tím sníženo riziko poranění a následná 

infikace od komunálního odpadu.  Hnízda s velkokapacitními sběrnými nádobami 

také snižují náklady na pohonné hmoty pro svozové vozidlo. Není nutno neustále 

po malých úsecích popojíždět od jedné sběrné nádoby ke druhé a neustále přepínat 

mezi pohybem svozového vozidla a pracovním procesem lisovacího zařízením 

sběrného zásobníku. Zde je úspora při stejné délce svozové trasy také značná. 

Dalším přínosem zmíněné optimalizace je maximální využití kapacity svozového 
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vozidla, jak po stránce objemu sběrného zásobníku, tak po stránce zatížení 

sběrného zásobníku. Navýšení kapacity sběrných nádob přináší vyšší efektivitu při 

svozu. Svozové vozidlo do místa konečného uložení komunálního odpadu přijíždí 

maximálně kapacitně využito. Takové kapacitní využití se také týká i separovaných 

složek komunálního odpadu. V současné době vozidlo odjíždí k vyprázdnění 

naplněno separovanými složkami dle období od 60 do 80 % kapacity sběrného 

zásobníku. Proto efektivita takového svozu není plně využita. Navrhované řešení 

přináší také úsporu v nutnosti obsluhy sběrných nádob. Při instalaci navrhovaných 

nádob se frekvence svozu sníží ze současných dvou svozů týdně na jedno týdně 

 Navrhované řešení přináší také další výhody a to v oblasti bezpečnosti. Podzemní 

sběrné nádoby snáze odolávají vandalům. Není zde nebezpečí převrácení sběrné 

nádoby, následné vysypání komunálního odpadu z nádoby. Minimalizuje se tímto 

řešením i problém s osobami, které vybírají různý odpad ze sběrných nádob. 

Nádoba má malý vhazovací otvor, který lze uzamykat. Pro vertikální uložení 

odpadu a výšku sběrné nádoby je vybírání takových nádob téměř znemožněno.  

 Další hledisko je hygienické, vertikální uložení komunálního odpadu, zhutňuje 

dříve uložený komunální odpad vahou nově uloženého odpadu. Také nově 

ukládaný odpad zamezuje přístupu vzduchu k odpadu dříve uloženému a tak se 

zamezuje rozkladu odpadu. Uložení sběrných nádob pod zem se zaručují téměř 

stálé klimatické podmínky, je zde větší chlad. Odpad se tím nerozkládá tak rychle, 

jako při současném uložení v nadzemních sběrných nádobách, které jsou vystavené 

různým povětrnostním vlivům. Na základě uvedených skutečností vyplývá, že je 

omezen také zápach ze zahnívajícího odpadu ze sběrných nádob. Ve světě je běžné 

v okolí sběrných hnízd podzemních sběrných nádob vybudovat odpočinkovou zónu 

jako je tomu například na obrázku číslo 8 ve Finsku. Toto je další výhodou proti 

současnému stavu.  

 Neposlední výhodou je estetické hledisko. Celkový vzhled města se velmi zlepší, 

nejsou před každým domem umístěny sběrné nádoby, ve kterých je vidět nebo cítit 

komunální odpad.  Sníží se počet sběrných nádob a tím se zvýší počet parkovacích 

míst ve městě Duchcov.  

 Nevýhodou tohoto návrhu jsou vyšší počáteční investice do sběrných nádob, 

zemních prací a přizpůsobení svozového vozidla.  
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 Navrhovaná optimalizace v oblasti odpadkových košů přináší úsporu v nákladech 

na pracovní sílu. Při navrhovaném řešení je zapotřebí pouze jedna osoba, 

zametacího vozidla, která provádí vyprázdnění odpadkových košů za pomoci 

sacího potrubí zametacího vozidla. V současnosti jsou vyčleněni dva pracovníci a 

jedno vozidlo jen pro svoz odpadkových košů. Navrhované řešení počítá 

s navýšením kapacity odpadkových košů ve městě Duchcov. Nyní se provádí svoz 

odpadkových košů dvakrát v týdnu a ještě k tomu se provádí denně úklid města. 

Navrhované řešení počítá se sjednocením těchto procesů a tím i úsporou nákladů na 

svoz odpadkových košů z rozpočtu města Duchcova. Navrhované řešení umožňuje 

svoz odpadkových košů jednou za čtrnáct dní a u podzemních velkokapacitních 

košů jedenkrát měsíčně. Podobně jako u podzemních sběrných nádob, ani při 

navrhovaném řešení nepřichází obsluha při vyprazdňování odpadkových košů do 

styku s uloženým komunálním odpadem. 

 Výhodu navrhovaného řešení odpadkových košů přináší i ve stabilitě navrhovaných 

prostředků. Koše jsou instalovány svou polovinou pod zem v druhém případě zcela 

pod povrch. Je zde minimální prostor pro vandalismus. Není zde nebezpečí 

vysypání odpadkového koše na ulici. Navrhované odpadkové koše neruší svým 

vzhledem okolí a to ani v historickém centru města. Stejně jako u podzemních 

sběrných nádob na komunální odpad snižují navrhované odpadkové koše svou 

podzemní konstrukcí, hnilobný rozklad ukládaného odpadu. Z tohoto důvodu je 

umožněn delší interval mezi svozem. Snižuje se tímto i nepříjemný zápach 

z odpadkových košů.  
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7. Závěr 

V předložené diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku shromažďování a 

svoz komunálního odpadu. Cílem mé diplomové práce byla optimalizace svozových tras 

ve městě Duchcov. 

V teoretické části prezentuji zjištěné moderní trendy ve svozové technice a 

prostředcích pro shromažďování komunálního odpadu. Je překvapující jak širokou škálu 

prostředků a technologií užívají ve vyspělých zemích. Nejvíce na mne zapůsobily 

prostředky kde, je součástí technologie i lidská iniciativa. Vybral jsem ze široké škály 

prostředků a technologií takové, které by se mohly využít v podmínkách České republiky. 

První část experimentální části diplomové práce se zaměřuje na shromažďování a 

svoz komunálního odpadu ve městech Teplice a Duchcov. Analyzuje současný stav svozu 

komunálního odpadu v obou městech a porovnává je. Při prováděných analýzách a 

osobním šetření jsem zjišťoval fakta, které si žádají nápravu. Je to zejména umístění 

sběrných nádob na nevhodná místa. Na některých místech nedostatečný objem na jiných 

zbytečně velký objem sběrných nádob. Zjištěnými negativy při prováděné analýze je 

chování občanů v obou analyzovaných městech ke komunálnímu odpadu a nakládání s 

ním. Jsem občanem města Teplic, kde se neplatí za sběr a svoz komunálního odpadu, 

ovšem dle výsledků provedených analýz vyplývá, že se nejedná o vhodné řešení. Občané 

nemají odpovědnost za vyprodukovaný odpad. Nic je nemotivuje k tomu, aby každý 

přistupoval k odpadu a jeho třídění zodpovědně. Ve sběrných nádobách v obou městech 

byl při prováděné analýze zjištěn odpad, který se ukládá do sběrných nádob na separovaný 

sběr. Koncepce měst k rozmístění pouličních odpadkových košů je neadekvátní. 

V některých částech měst je silně naddimenzována. Prostředky na jejich pořízení a údržbu 

se mohou využít jiným a odpovídajícím způsobem.  

 Ve druhé experimentální části diplomové práci jsou na základě provedených 

analýz navržena opatření pro optimalizaci svozu komunálního odpadu ve městě Duchcov. 

Navrhovaným řešením je instalace velkokapacitních podzemních sběrných nádob a úpravě 

svozového vozidla. Tato opatření by měla vést k efektivnějšímu využití sběrných nádob a 

svozových prostředků. Navrhovaná opatření by měla přinést úsporu veřejných prostředků, 

celkově zlepšit životní prostředí občanů města Duchcova. Pro dlouhodobé efektivní 

fungovaní navrhovaných opatření nutná i spolupráce ze strany občanů města.  
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