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Anotace 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku tříděného odpadu 

a jeho následného ukládání v běžných nebo nově používaných podzemních kontejnerech. 

Současně jsem si pokládala otázku, proč nadále převyšuje skládkování nad 

recyklací a tříděním odpadů. Ve městech navíc stále stoupá množství odpadu 

vyexpedovaného z domácností, kdy už klasické nadzemní kontejnery svou kapacitou na 

tento narůstající objem odpadu nestačí. 

V části věnované analýze současného stavu jsem se zaměřila zejména na 

moravské město Šternberk, které se vydalo v rámci České republiky inovativní cestou 

řešení problematiky komunálního odpadu – namísto skládkování jako jedno z prvních měst 

v tuzemsku vyměnilo nadzemní kontejnery za podzemní. Z poznatků a praktických 

zkušeností zde získaných jsem vycházela při tvorbě vlastního návrhu systému opatření 

provozu strojního zařízení. 

 

Klíčová slova: tříděný odpad, podzemní kontejnery, skládkování, recyklace, nadzemní 

kontejnery, odpad 



 

 

Summary 

In my bachelor’s thesis, I focus on the issue of separated waste and its disposal in 

conventional containers or modern underground waste containers. 

I was asking myself why landfilling still prevails over recycling and waste sorting. 

Furthermore, the amount of municipal waste collected from households in towns and cities 

is constantly increasing and the capacity of conventional overhead containers is too low to 

take in the growing volume of waste. 

The current-state analysis part of the thesis focuses in particular on the Moravian 

town of Šternberk, which adopted a new and modern municipal waste solution – it was one 

of the first in the Czech Republic to avoid landfilling and to replace the overhead 

containers with the underground containers. Based on the findings and practical experience 

gained herein, I tried to design my own system of measures for the operation of machinery.     

 

Keywords: separated waste, underground waste containers, landfilling, recycling, 

overhead containers, waste 
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1. Úvod a cíl práce 

Téma své bakalářské práce, a sice podzemní kontejnery na tříděný odpad, jsem si 

vybrala zcela záměrně, neboť se jedná o problematiku, kterou s největší pravděpodobností 

budou v budoucnu čím dál častěji řešit města nejen v České republice, ale i zahraničí. 

Velmi mě zaujala právě myšlenka, že vše nevzhledné se dá schovat do podzemí, přičemž 

faktická užitná hodnota spočívající v reálném objemu podzemního kontejneru může být ve 

srovnání s klasickým nadzemním výrazně vyšší. 

Poprvé jsem se setkala s tímto řešením ukládání odpadů v Praze, ale více jsem se 

začala zajímat o danou problematiku po návštěvě města Šternberk. Nejsou to jediná 

tuzemská města, která toto řešení ukládání odpadů využívají – dalšími jsou například Brno, 

Uničov nebo Znojmo a jiné. K těm se v blízkém časovém horizontu připojí další města, jež 

aktuálně mají projekty ve stavu přípravy nebo probíhající realizace. 

Nutno říci, že vedle ČR je tato technologie používána napříč celou řadou zemí 

Evropy. Je tak patrné, že nejde jen o rychlé řešení lokální krizové situace bez dlouhodobé 

koncepce, ale naopak se jedná o zajímavý nápad vyhovující trendům v odpadovém 

hospodářství. Díky promyšlenosti a výhodám, o nichž budu hovořit dále, má do budoucna 

velký potenciál pro široké využívání. 

Technologie vývoje jednotlivých typů a zařízení není zdaleka u konce. Stále se 

objevují nová řešení, možnosti a prvky, díky nimž se tato varianta ukládání odpadů stává 

pro trh atraktivnější, dokonalejší, finančně i uživatelsky dosažitelnější. Největší přínos 

do této oblasti vkládá Nizozemsko, které se ve velké míře snaží stále přicházet na inovace 

a na úrovni státu i lokálních samospráv spolupracuje s  firmami nabízející produkty 

podzemních kontejnerů. Tato země se dá považovat za průkopníka na poli odpadového 

hospodářství. 

Mým cílem, který jsem si vytýčila pro svou bakalářskou práci, je odhalit a popsat 

nejen klady, ale i zápory problematiky podzemních kontejnerů. Slovo „odpad“ je v České 

republice i mimo ni stále velmi diskutovaným a žhavým tématem. Jeho množství se 

soustavně enormně zvyšuje. Přestože v posledním desetiletí dochází ke zlepšení jak 

v produkci odpadů, tak nakládání s nimi, domnívám se, že zde nadále existují značné 
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rezervy, které skýtají prostor ke zdokonalení. Návrhy, jež pokládám za aplikovatelné 

a pozitivně přínosné k eliminaci některých negativ, předkládám v páté kapitole.  

Ráda bych svou prací přispěla jednak k zatím v Česku málo dostupným 

pramenům pro toto téma, u případného laického čtenáře alespoň k zamyšlení se nad 

dosavadním způsobem nakládání s odpady a třeba v mé domovské Ostravě i k inspiraci 

zástupců místní samosprávy k realizaci zajímavých projektů v prostředí našeho 

statutárního města. 
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2. Analýza stavu v ČR a EU 

2.1 Česká republika 

Na následujících stránkách se pokouším stručně, avšak uceleně zachytit současný 

stav podzemních kontejnerů a souvisejících aspektů v ČR, a to jak z pohledu produkce 

odpadu a postojů veřejnosti, tak samozřejmě již realizovaných projektů na zřízení a provoz 

stanovišť, s možnostmi dalšího rozšíření. 

2.1.1 Vývoj produkce odpadu 

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyprodukovala Česká republika za 

rok 2010 celkem 24,1 mil. tun odpadu [24]. Jedná se o poslední zveřejněná čísla.
1
 

Vzhledem k předchozímu roku 2009 došlo k mírnému poklesu, a sice o 0,5 %. Nepříznivý 

je vývoj produkce komunálního odpadu. Rostoucí trend dlouhodobě přetrvává a 

v meziročním srovnání 2009/2010 vykazoval tento ukazatel nárůst z 315 kg na obyvatele 

na 317 kg. [24] 

Graf č. 1: Skladba komunálního odpadu dle způsobu svozu v roce 2010 

Zdroj: Český statistický úřad [24] 

                                                 

 

1 Ověřeno dne 29. dubna 2012 v 7.30. 

Graf 5 Skladba komunálního odpadu dle způsobu svozu

71%

11%

16%

2%

běžný svoz

svoz objemného odpadu

odděleně sbírané složky

odpady z komunálních služeb 
(z čištění ulic, tržišť, parků atd.)

Celková produkce komunálního 

odpadu  3 334 240 tun



Kamila Vondráčková: Podzemní kontejnery na tříděný odpad 

2012  4 

 

 

Jak znázorňuje předchozí graf, tak přestože odpadu přibývá, jeho téměř 

tříčtvrtinová většina končí v kontejnerech pro komunální odpad a následně jako 

neseparovaný odpad zbytečně na skládkách, ačkoliv by mohla být řada surovin ještě 

využita. 

Naopak pozitivně lze nahlížet na údaje zachycující vývoj objemu tříděného 

odpadu jako takového. 

Tabulka č. 1: Vývoj objemu komunálního odpadu v letech 2002–2010 dle svozu 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Komunální 

odpad 

celkem 

2 845 077 2 856 690 2 841 428 2 953 679 3 038 702 3 024 781 3 175 934 3 309 667 3 334 240 

Z toho  

běžný svoz 2 121 953 2 201 828 2 206 214 2 260 222 2 305 070 2 273 836 2 282 866 2 374 027 2 390 421 

svoz 

objemného 

odpadu 

290 186 247 709 245 273 282 158 283 971 303 014 362 054 402 899 352 339 

odděleně 

sbírané 

složky 

166 456 277 820 268 414 300 435 327 023 386 479 454 210 460 302 528 893 

Zdroj: Český statistický úřad [24] 

 

Za pozornost stojí skutečnost, že v období 2009–2010 bylo meziročně 

vyseparováno 4x více odpadu, než jaký byl celkový přírůstek. Na základě těchto ukazatelů 

si myslím, že investice do podzemních kontejnerů v tomto případě mohou dopomoci 

k podpoře pozitivního trendu třídění komunálního odpadu. 

2.1.2 Stav veřejného mínění 

Jakkoliv je vývoj objemu tříděného odpadu na vzestupu a jeho podíl na celkové 

produkci odpadu stoupá, stále tato čísla nelze pokládat za uspokojivá, neboť nadále 

znamenají ztrátu značného množství surovin, jež by bylo možné opětovně zpracovat. 

Jednou z bariér je i postoj veřejnosti, která jednak kritizuje výši vynaložených prostředků 
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na nádoby pro separovaný odpad a jeho svoz, na straně druhé poukazuje na jejich 

nedostatečný počet. Tyto názory jsou zachyceny na různých diskusních fórech napříč 

českým internetem [15], [33], [25]. 

Nejen proti argumentu nedostatku sběrných nádob, ale i ostatním mýtům, se snaží 

dlouhodobě čelit řada kampaní. Mezi ty nejvýraznější patří projekty společnosti EKO-

KOM, a.s., o níž budu blíže hovořit v další části práce. V roce 2008 zaujala kampaní 

„Jakýkoliv důvod je dobrý. Třiďte odpad.“ Za ni získala od odborníků na reklamu 2. místo 

v soutěži EFFIE – o nejefektivnější reklamu – pořádané Asociací komunikačních agentur 

[27]. Aktuální kampaň nese název „Má to smysl, třídím odpad!“ na webu Samosebou.cz 

a snaží se veřejnost zaujmout mimo jiné participací výrazných z řad osobností herců, 

hudebníků aj. a filmově zpracovanými klipy k tematice třídění odpadů.[39] 

Existuje také pozitivní příklad s reálným přínosem, kdy byli občané motivováni 

třídit odpad, a tak podpořit veřejnou sbírku. Mezi 1. a 31. listopadem 2011 vyhlásila 

společnost OZO Ostrava s.r.o., která pro statutární město Ostravu zajišťuje svoz 

a skládkování odpadu, akci „Třídíme pro slůně“ na podporu slůněte Rashmi narozeného 

v ostravské zoologické zahradě. Principem bylo motivovat občany Ostravy k třídění 

odpadu, přičemž zmíněná firma následně za každý kilogram separovaného odpadu 

věnovala zoologické zahradě 1 Kč. Výsledná částka činila 710 435 korun, tj. ekvivalent 

k 710 435 kg odpadu, což znamenalo nárůst vytříděného odpadu o 11 % oproti přímo 

předcházejícímu měsíci [41], [43]. 

Pro sběr názorů na podzemní kontejnery a třídění odpadu jsem se také vydala 

29. dubna 2012 na Hlavní náměstí do města Krnov, kde jsem přímo od místních obyvatel 

získávala odpovědi týkající se třídění a postojů ke zde instalovaným podzemním 

kontejnerům. Nejedná se o průzkum reprezentativní, slouží zejména k ilustraci názorů lidí, 

kteří s podzemními kontejnery přicházejí do styku. Kvantitativní šetření jsem prováděla 

osobně, v čase 11.30–12.30, respondenti odpovídali dle Dismanovy definice „náhodnému 

vzorku“ [16], jejich celkový počet byl 20. Položila jsem 7 uzavřených otázek.  

Nejprve jsem se tázala, zda respondenti již aktivně třídí odpad. Pozitivně mě 

překvapilo, že 15 z 20 dotázaných, čili plné tři čtvrtiny, odpovědělo kladně.  
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Graf č. 2: Třídění odpadu obyvateli Krnova 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve druhé otázce jsem se ptala, zda podle názoru odpovídajících přispívají 

k třídění odpadu i nové podzemní kontejnery. Přestože v absolutních číslech znovu 15 z 20 

respondentů tvrdilo, že ano, nebyli to ti stejní, kteří kladně odpovídali na předchozí dotaz. 

Kompletní přehled odpovědí dle respondentů uvádím v příloze č. 1. 

 

Graf č. 3: Přínos podzemních kontejnerů k třídění odpadu v Krnově 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Třetí otázka od respondentů zjišťovala, jak na ně po estetické stránce působí 

viditelné části podzemních kontejnerů ve srovnání s klasickými kontejnery. Téměř dvě 

třetiny lidí (60 %) by udělilo známku 1 nebo 2, dalších 20 % hodnotí vizuální aspekt 

neutrálně (za 3). Pouze zbylá pětina odpovídajících lépe vnímá tradiční kontejnery 

a podzemní by klasifikovalo známkou 4 nebo 5. 

 

Graf č. 4: Hodnocení vizuálního dojmu občany Krnova 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Čtvrtá otázka zkoumala podporu obyvatel Krnova pro zřizování dalších 

podzemních kontejnerů. Ta je mezi respondenty velmi výrazná, dosahuje hodnoty 90 %. 

Právě pozitivní ohlasy a zkušenosti jsou i pro místní radnici podmínkou pokračování 

projektu a budování nových stanovišť s tím, že jedno je již v historickém centru města 

předvybráno a mělo by pomoci vyřešit problémy s nepořádkem okolo klasických 

kontejnerů. [30] 
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Graf č. 5: Podpora obyvatel Krnova pro další podzemní kontejnery 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zbývající dvě otázky jsem pokládala kvůli deskripci vzorku respondentů, pohlaví 

jsem zaznamenávala bez dotazu přímo. Celkem mi odpovědělo 13 mužů a 7 žen, většinou 

ve věku 51–65 let, se středoškolským vzděláním s maturitou. 

 

Graf č. 6: Struktura krnovských respondentů dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 7: Struktura krnovských respondentů dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 8: Struktura krnovských respondentů dle dosaženého vzdělání 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Závěrem této podkapitoly musím doplnit, že výsledky průzkumu ve mně 

zanechaly rozporuplné dojmy. Očekávala jsem, že podporu podzemním kontejnerům 

a jejich dalšímu rozšíření vyjádří spíše mladší lidé, kteří jsou v obecné rovině více 

nakloněni změnám, snáze je přijímají a na finanční aspekty nekladou takový důraz. Vzorek 

lidí, se kterými jsem hovořila, se však vyjádřil právě naopak – byli to starší lidé, kteří 
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podzemní kontejnery přijímali kladně jak po vizuální stránce, tak vstřícně k jejich dalšímu 

rozšíření v Krnově. 

2.1.3 Překážky bránící širšímu využití podzemních kontejnerů 

Jestliže se zabývám současným stavem podzemních kontejnerů na tříděný odpad 

v podmínkách České republiky, pak musím věnovat prostor také možným důvodům, které 

nadále brání masivnějšímu rozvoji tohoto způsobu nakládání se separovaným odpadem. 

 Největší překážkou pořízení podzemních kontejnerů se jeví finance. Zmiňují je 

lidé na ulici, s nimiž jsem hovořila (viz předcházející podkapitola), uvádějí je 

i kompetentní pracovníci radnic (konkrétně Rostislava Rollerová, vedoucí odboru 

životního prostředí [21]). Například v Krnově lidé přijímají podzemní kontejnery vstřícně 

a rádi by je viděli i na sídlištích, městský úřad je ovšem kvůli vyšším nákladům na jejich 

pořízení (ve srovnání s klasickými kontejnery), pakliže vůbec, bude umisťovat přednostně 

v historickém centru města [21]. Vedle nákladů na zřízení stanovišť jsou tu pak další na 

pořízení a provoz obslužného vozidla. 

Umisťování stanovišť samo o sobě může znamenat další komplikace. Ve městech 

to mohou být nutné složité – a tedy nákladné – zásahy do inženýrských sítí, případně 

úprava terénu. V případě požadavku na instalaci do historických zón je pravděpodobné, že 

nezbytný archeologický průzkum nalezne artefakty a vyžádá si odklad stavebních úprav. 

Z tohoto důvodu mohl Krnov podzemní kontejnery na Hlavním náměstí využívat až od 

listopadu 2011, přestože předpoklad při zahájení prací na stanovišti počítal s jeho 

provozem o dva měsíce dříve – od září [14]. 

V neposlední řadě také u samotných lidí přetrvává malá ochota odpad vůbec třídit. 

Z osobních rozhovorů s obyvateli Krnova vyplývá, že řada z nich má v paměti kauzu 

z roku 2005, kdy se v Brně tříděný odpad míchal s komunálním [28]. Lidé tedy dodnes 

nejsou přesvědčeni, že jejich případné úsilí a prostředky investované městy budou mít 

deklarovaný pozitivní vliv na stav životního prostředí, mediální či jiná osvěta, která by 

zprostředkovala současnou realitu třídění, chybí. 
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2.1.4 Podzemní kontejnery v Brně 

V Brně byly v říjnu 2006 uvedeny do provozu 2 stanoviště kontejnerů. Jejich 

počet průběžně narůstá, do roku 2009 se počet zvýšil na 5 stanovišť, aktuálně jich je 6 – na 

Moravském a Malinovského náměstí, Obilním trhu, v Křídlovické, Joštově a Veveří ulici 

[14]. Kontejnery dodala firma K-TECH, s.r.o. Největší problém zde byl s výběrem míst, 

kvůli inženýrských sítí byly lokace několikrát změněny. Mnoho šachet muselo být 

vykopáno ručně, neboť má Brno velmi hustou inženýrskou síť [16]. Realizace dalších 

podzemních kontejnerů se připravuje pro Brno-sever pro ulice Zemědělská a Černopolní, 

dále pro Zelný trh a ulici Veselá. Počítá se s investicí 6 milionů korun, s možností získání 

dotace ve výši 10 % [14]. 

2.1.5 Podzemní kontejnery v Olomouci 

V Olomouci se budou první stanoviště stavět přímo v centru města, a sice 

v ulicích Lafayettova, Aksamitova a třída Svobody, v polovině tohoto roku. Realizace si 

vyžádá investici 3 milióny korun, projekt se připravoval 2 roky a zohlednit musel mimo 

jiné integraci do památkově chráněné zóny. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v únoru [9]. 

Přínosem bude možnost ukládat větší objem odpadu a zároveň také odpad separovat, neboť 

do historického centra nelze umístit klasické barevné kontejnery [9]. 

2.1.6 Podzemní kontejnery v Písku 

V Písku se o realizaci projektu starala firma K-TECH, s.r.o. Otvory jsou zde 

menšího rozměru, což byl záměr. Radnice se snažila přimět obyvatele města k ekologicky 

šetrnému chování, kdy objem kontejnerů bude lépe využit, neboť do nich nebudou 

vhazovány rozměrné předměty (např. plné igelitové tašky), nebude se tedy „odvážet 

vzduch“. Druhým předpokladem plynoucím z prvního bylo snížení četnosti svozů. Jako 

úzké byly designovány i komíny pro vhazování odpadu coby celek. Řešení by mělo vést 

občany ke snížení produkce odpadu na nezbytné minimum, které budou separovat 

průběžně. Dvě stanoviště po 3 kontejnerech jsou v provozu od prosince 2009, jejich zřízení 

stálo 2,5 mil. Kč, stejná částka byla vynaložena na svozový automobil. Schválená dotace 
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od Ministerstva životního prostředí činila 4,5 mil. Kč. Další 4 stanoviště zřízená v roce 

2010 měla vyjít již jen na přibližně 1 milion korun [19]. 

2.1.7 Podzemní kontejnery ve Znojmě 

Ve Znojmě firma K-TECH, s.r.o., na přání vedení města zavedla v roce 2009 do 

památkově chráněného centra úzké kontejnery na tříděný odpad, k jejichž otevření slouží 

čipové karty. Ty jsou vydávány občanům a podnikatelům, kteří jsou rezidenty, respektive 

podnikají v centru města. Cílem bylo vedle estetizace také odbourání složité manipulace se 

starými nadzemními kontejnery při svozu. Náklady radnice vyčíslila na 200 tisíc Kč za 

jeden kontejner [19]. 

2.1.8 Podzemní kontejnery v Hradci Králové 

Také v Hradci Králové byly vybudovány podzemní kontejnery v historickém 

centru města, a to již v roce 2003, kdy je v počtu 9 ks dodala nizozemská firma AMMENS 

MAARSSEN [21]. Díky pozitivním zkušenostem vedení města tento způsob nakládání 

s odpady průběžně rozšiřuje [21]. Občané je vesměs přijímají pozitivně, ale potýkají se 

i s určitými problémy. Konkrétně se jedná o malé plnicí otvory, a tak obyvatelé dávají svůj 

nadměrný odpad raději vedle nich na zem [9]. Dalším problémem byl svoz odpadů, neboť 

se vedle kontejnerů uvolnilo místo, kde začali řidiči parkovat, což při svozu nutilo obsluhu 

celou podzemní část přenášet nad auty [9]. Cena jednoho stanoviště je zhruba 

800 000 korun [21], ale v závislosti na konkrétní lokalitě může činit až 2 miliony Kč [21]. 

Kontejnery mají objem 3 až 5 m
3
 a nad zemí jsou viditelné pouze komíny zařízení, které 

mají barevně odlišeny vhozové otvory [21], [22]. 

2.1.9 Podzemní kontejnery v Krnově 

Krnov naproti Hradci Králové podzemní kontejnery teprve testuje v praxi. První 

stanoviště se třemi nádobami na separovaný odpad a jednou na komunální bylo 

zprovozněno v listopadu 2011 na Hlavním náměstí. Nádoby na separovaný odpad mají 

objem 3 m
3
, nádoba pro komunální odpad 4 m

3
 [36]. Dodavatelem řešení byla společnost 
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K-TECH, s.r.o., náklady činily necelý milion Kč [30]. Pokud se projekt osvědčí, počítá 

vedení města se zřízením dalších stanovišť, také v historickém centru města [21]. 

 

Obrázek č. 1: Podzemní kontejnery v Krnově 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.10 Podzemní kontejnery ve Šternberku 

Větší prostor nyní věnuji moravskému městu Šternberk, které mě zaujalo nejen 

řešením podzemních kontejnerů jako takovým, ale i entusiasmem pana Mgr. Antonína 

Kostrůnka, vedoucího odboru životního prostředí. Během mé osobní návštěvy jeho úřadu 

dne 14. 2. 2012 mi ochotně odpovídal na veškeré dotazy a dodal řadu podnětů i fotografií 

ze svého archivu, které v této práci využívám. Osobní komunikace byla zároveň pramenem 

pro tuto podkapitolu. 

Změna, kdy namísto klasických kontejnerů jsou ve městě rozmístěny podzemní, 

z nichž zřetelné jsou vždy 3 plnicí komíny, je zřejmá na první pohled. Šternberk se 

podzemními kontejnery inspiroval vedlejším městem Uničov a také při realizaci svého 

záměru si radnice nechala poradit. 

První krok, který muselo vedení Šternberku vyřešit, bylo financování s vazbou 

dotace Evropské unie. EU podzemní kontejnery městům dotuje až z 90 %, ovšem v případě 
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kdy mají místní službu na odvoz odpadů. Šternberk je menší město, proto mu svoz 

zajišťuje sjednaná firma REMIT s.r.o. spadající do skupiny Marius Pedersen. Tato 

skutečnost omezila maximální možnou dotaci na 40 % nákladů. Vedení Šternberku i přesto 

pokládalo tuto variantu za zajímavou a projekt zpracovalo, i když prvotní ohlasy veřejnosti 

na investici řádově 5 000 000 Kč z rozpočtu byly veskrze negativní. 

Ve výběrovém řízení zvítězily firmy REFLEX Zlín, spol. s r.o., a SSI Schäfer 

s.r.o. S ohledem na nabídkovou cenu, kdy řešení společnosti SSI Schäfer s.r.o. bylo zhruba 

3x dražší než od REFLEX Zlín, spol. s r.o., většinu (12) z celkových 14 stanovišť 

realizovala zlínská společnost. Ta dodala kontejnery se sklolaminátovými celobarevnými 

sloupky, umístěny jsou v lokalitách s vysokou koncentrací obyvatel. Firma SSI Schäfer 

s.r.o. dodala kovové kontejnery s šedými sloupky, které se nacházejí na dvou stanovištích 

v městské památkové zóně. Přesnější lokalizace je k dispozici na webu městského úřadu 

[36]. Konečné náklady byly vyčísleny 7 460 306 Kč, z dotace EU činila 2 984 122 Kč 

(40 %) nákladů, 4 476 184 Kč (60 %) byly uhrazeny ze zdrojů města [36].   

Realizaci provázely i jiné problémy než nesouhlas obyvatelstva s vysokou 

investicí. Při rozmisťování stanovišť po městě se musela zohledňovat potřeba mít pro 

vykládku a svoz odpadu velký manipulační prostor. Ale pravděpodobně největší problém 

z pohledu radnice nastal během samotných výkopů, kdy v mapách inženýrských sítí nebyla 

některá z potrubí (pitná voda, plyn) vyznačena. I tuto komplikace se podařilo vyřešit, 

výsledkem čehož bylo 1. 8. 2011 spuštění nového řešení do plného provozu pro veřejnost. 

Město již nyní vybírá další lokality, které by chtělo podzemními kontejnery 

vybavit. Závěr letošního roku si ovšem vyhradilo na hodnocení vloni spuštěného projektu. 

Teprve pokud se vedení shodne, že se realizace městu vyplatila a splnila očekávání 

radnice, kompetentních pracovníků a v konečném důsledku i veřejnosti, která se již začíná 

s novým systémem „sžívat“, přistoupí k plánu zřídit podzemní kontejnery po domluvě 

s obyvateli do méně rušné části města, do oblasti s řadou rodinných domů. Podle 

dostupných informací to lze předpokládat. Naproti tomu bude nový projekt čelit 

výraznějším překážkám ze strany dotčených obyvatel, kteří se obávají hluku a nepořádku 

při výkopových pracích, stejně jako nevhodného umístění stanovišť, které by nepůsobilo 

v lokalitě esteticky. 
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Obrázek č. 2: Kontejnery firmy REFLEX Zlín, spol. s r.o. ve Šternberku 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

 

Obrázek č. 3: Kontejnery firmy SSI Schäfer s.r.o. ve Šternberku 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 
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Jak je z předchozích fotografií patrné, ve Šternberku, stejně jako i v ostatních 

městech, bylo použito klasické barevné značení (modrá pro papír, žlutá pro plasty, zelená 

pro sklo) a popisky, takže při třídění nedochází ke zmatení občanů a míšení odpadu. 

Obyvatelé mohou do nových kontejnerů třídit odpad tak, jak byli dříve zvyklí 

u nadzemních kontejnerů. 

2.1.11 Další města s podzemními kontejnery 

Předcházející výčet měst, která již využívají nebo aktivně pracují na realizaci 

podzemních kontejnerů, není úplný. S ohledem na rozsah práce jsem tedy vybrala a blíže 

popsala města, která mě zaujala. Doplnit k nim však musím alespoň stručně i další, jež 

danou problematiku řešila či řeší. Například hlavní město Praha podobně jako již zmíněná 

města integruje podzemní kontejnery na tříděný odpad do historických částí metropole, 

přičemž část Praha 3 investovala do 8 systémů přibližně 23 milionů korun a vedle zvýšení 

kapacity sběrných míst tak činila i kvůli omezení vandalizmu [9]. 

Podle informací Mgr. Antonína Kostrůnka chce svůj již funkční systém rozšířit 

o další stanoviště Šumperk. Vlastní podzemní kontejnery již mají také v Uničově, Českém 

Krumlově, Děčíně, Písku a Strakonicích, projekty se připravují v Táboře a Loučné nad 

Desnou [9]. 

První podzemní kontejnery lze již spatřit i v nově budované rezidenční a obchodní 

čtvrti Nová Karolina v Ostravě, a sice od dodavatelské společnosti SSI Schäfer s.r.o. Jedná 

se o konstrukci Schäfer/Europa-OV se standardním vyprazdňováním kontejnerů 2hákovou 

technikou (viz podkapitola 4.2). Na snímku zachycené kontejnery jsou umístěny na pěší 

zóně mezi připravovaným bytovým a kancelářským komplexem a obchodním centrem 

Forum (poblíž jeho zadního východu). Vzhledem k reprezentativnímu a zároveň na prostor 

orientovanému charakteru developerského projektu lze předpokládat, že právě podzemní 

kontejnery zde budou pro sběr odpadu dominovat nad konvenčními. 
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Obrázek č. 4: Kontejnery firmy SSI Schäfer s.r.o. v areálu Nová Karolina 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.12 Shrnutí stavu v ČR 

Na předchozích stranách jsem se pokusila nahlédnout na současný stav 

problematiky podzemních kontejnerů pro tříděný odpad v České republice z několika 

perspektiv – od vývoje produkce odpadu přes veřejné mínění až po konkrétní aplikované 

nebo připravované projekty v tuzemských městech. 

Mohu nyní konstatovat, že v ČR je pozitivní trend třídění odpadu na vzestupu 

a k jeho posílení směřuje řada měst. Ta v současnosti zavádějí nebo již provozují podzemní 

kontejnery a uvažují o rozšíření počtu jejich stanovišť. 

Lidé tento inovativní postup přijímají spíše pozitivně, přesto v nich přetrvává 

nedůvěra k třídění odpadů a obávají se, že jejich případné úsilí bude zmařeno smíšením 

separovaného odpadu během svozu. 

V praxi města Šternberk se ukázalo, že přes počáteční nevůli obyvatel investovat 

60 % nákladů do budovaného systému podzemních kontejnerů z rozpočtu radnice, se 

veřejné mínění po několika měsících provozu přiklání k tomuto řešení. 
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2.2 Evropská unie 

Zajímala jsem se také o stav podzemních kontejnerů v Evropské unii. Zde už své 

nenahraditelné místo mají dlouho dobu a znamenaly i pro u nás působící firmy mnoho 

zkušeností díky odběratelským i dodavatelským kontraktům. Následující země uvádím 

jako příklady vzájemných kontrastů jak vůči nim, tak ve srovnání s ČR. 

2.2.1 Nizozemsko 

Prvním uvedeným příkladem v této oblasti je Nizozemsko, které dle mého názoru 

dalo pro rozvoj podzemních kontejnerů největší přínos. Toto řešení ukládání odpadů je 

v Nizozemí dovedeno na nejvyšší úroveň v Evropě. Zatímco u nás jedná spíše o raritní 

řešení (viz 2.1.7), v Nizozemí má každý občan vlastní čipovou kartu, díky které se přesně 

ví, jak třídí a kolik odpadu vyprodukuje za rok [25]. 

Poplatky za odpady jsou proto v Nizozemsku nejnižší v Evropě, neboť každý 

občan si zaplatí za to, co skutečně vyhodil – což je dostatečně motivujícím faktorem pro to, 

aby do směsného odpadu vyhazoval pouze odpad, který už nejde jinak využít. Tento 

způsob dopomohl k tomu, že je Nizozemsko v recyklaci odpadu na nejvyšší úrovni [25]. 

Každý rok Nizozemsko vyprodukuje 60 miliónů tun odpadu. Z toho je 77 % recyklováno, 

12 % procent energeticky využito, 9 % množství končí na skládkách a 2 % procenta 

v okolním prostředí. Navíc až 64 % domácího odpadu jsou Nizozemci schopni recyklovat 

a většina zbytku je použita k výrobě elektřiny [9]. Kromě toho investují značné peněžní 

prostředky i do samotných nových řešení a možností, jak dovést kontejnery k maximální 

technologické vyspělosti. Firmy se snaží intenzivně spolupracovat s různými univerzitami 

a jinými dalšími výzkumnými institucemi. Dá se říci, že Nizozemci jsou do této 

problematiky osobně zainteresování, neboť odpad vnímají jinak než zbytek obyvatel 

Evropy – pro ně to není odpad nepřekonatelným problémem, ale naopak jedinečná 

příležitost k utváření hodnot a bohatství [25].  

2.2.2 Německo 

Při úvaze, že Nizozemsko má necelých 17 milionů obyvatel, zatímco sousední 

Německo téměř 82 milionů, působí až zarážejícím dojmem, že jsou to právě Nizozemci 
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proslulí pěstováním tulipánů a nikoliv technicky smýšlející a průmyslově orientovaní 

Němci, kteří jsou s vývojem a implementací podzemních kontejnerů na tříděný odpad na 

pomyslné evropské špici. 

Srovnání v číslech mi poskytnul Ing. Jiří Němec ze společnosti SSI Schäfer s.r.o.: 

„Do roku 2009 bylo v Německu realizováno přibližně 5 000 těchto kontejnerů, ale daleko 

více, až 35 000, jich bylo postaveno v Nizozemsku [12].“ Již v roce 2008 byly podle něj 

zřejmé narůstající tendence zřizování nových stanovišť, zároveň to však neznamenalo, že 

by ve srovnání se zahraničím ČR již zaostávala. [18] Zároveň se domnívá, že i nadále tato 

čísla v Evropě i u nás porostou [12]. 

2.2.3 Velká Británie 

V říjnu roku 2011 londýnská čtvrť Tower Hamlets dokončila instalaci 

115 podzemních odpadních kontejnerů, které jako součást revitalizačního projektu za 

celkem 250 milionů liber nahradily nadzemní. Kontejnery jsou typu ICEBERG Optima, 

o kapacitě od 3 do 5 m
3
. Výrobcem a realizátorem byla firma SULO. Pro místní obyvatele 

by mělo jít o výrazné usnadnění třídění odpadu, neboť nové kontejnery nahrazují 

předchozích 5 oddělených nádob umisťovaných před jednotlivými budovami. První 

kontejnery stejného typu byly instalovány již v roce 2008 a podle výrobce je obyvatelé 

přijali kladně [33]. Dodavatelská společnost působí celosvětově. Jejím nejvíce 

vyhledávaným produktem jsou právě podzemní kontejnery ICEBERG, které se dodávají 

v různých podobách a provedeních podle přání zákazníka a typu oblasti, kde budou 

nainstalovány [25]. Tato firma má pobočku i u nás a v naší republice v součastné době 

podzemní kontejnery taky nabízejí [33]. 

2.2.4 Kypr 

Poslední zemí, o které se ve svém stručném evropském přehledu chci zmínit, je 

Kypr. Za pozornost tento malý stát s necelými 700 000 obyvateli a rozlohou 8x menší než 

ČR stojí především kvůli faktu, že právě česká společnost REFLEX Zlín, spol. s r.o., 

dodala v říjnu 2011 do kyperského hlavního města Nicosie celkem 9 podzemních 

kontejnerů CITY UGC-3,2 m
3
 [45]. 
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3. Legislativa a platné právní předpisy 

Téma podzemních kontejnerů na tříděný odpad je v podmínkách České republiky 

vymezeno odpadovým hospodářstvím, které se řídí dvěma základními zákony. Od nich se 

následně odvíjejí další vyhlášky a nařízení vlády. Veškerý výčet platné legislativy uvádí 

sbírka zákonů, přehledně jej zobrazují také internetové stránky Ministerstva životního 

prostředí ČR [27], které jsou navíc průběžně aktualizovány, lze zde najít také legislativu 

připravovanou. 

3.1 Zákon 185/2001 Sb. 

Nejdůležitějším zákonem odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., 

zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů [46]. Zabývá se pravidly, jak 

předcházet vzniku odpadů, nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 

stejně jako zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. V základních ustanoveních navíc 

udává práva a povinnosti osob, stejně jako působení orgánů veřejné správy v odpadovém 

hospodářství [46]. Ve znění tohoto zákona je přesně definován pojem „odpad“ jako „každá 

movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do 

některé se skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ [46]. 

V oblasti předcházení vzniku odpadů se v dnešní moderní době snaží předcházet 

nebo aspoň minimalizovat jejich vznik. V zákoně je přímo zakotvena tato povinnost 

předcházet vzniku odpadu, minimalizovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

Základním pilířem a nejlepším řešením je prevence ve vzniku odpadu a jeho opětovné 

využití a začlenění do výrobního cyklu – v co největší míře tento odpad opětovně využít 

nebo recyklovat.  

Tento zákon navíc přesně určuje a stanovuje práva a povinnosti osob 

v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy. Odpadové hospodářství se 

zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, nakládaní s nimi a posléze i o péči místa, kde 

jsou nebo byly odpady trvale uloženy. Zároveň má pravomoc všechny tyto činnosti 

kontrolovat. 
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Jak jsem již zmínila, podle znění zákona č. 185/2001 Sb. je činnost odpadového 

hospodářství zaměřena nejenom na předcházení vzniku a ukládání odpadu, ale i následnou 

péči o již uložené odpady [1]. Navíc zaručuje, že zpětný odběr vybraných použitých 

výrobků musí být podle zákona proveden bez nároku na úplatu, což platí na elektrické 

akumulátory, výbojky a žárovky, pneumatiky, použité chladničky, minerální oleje 

a galvanické články a baterie. 

Základním a zároveň nejdůležitějším principem celého odpadového hospodářství 

je trvale udržitelný rozvoj, který se snaží skloubit dohromady soulad hospodářského 

a lidského pokroku s plnohodnotným zachováním přírody v nezměněné podobě pro příští 

generace [7]. 

Zákon se nezabývá a nevztahuje na nakládání s odpady z hornické činnosti, 

odpadními vodami, odpady drahých kovů, radioaktivními odpady a mrtvými lidskými těly, 

vytěženými zeminami a hlušinami, odpady výbušnin, trhavin a munice, nezachycenými 

emisemi znečišťujících látek [1]. 

Naopak velmi intenzivně řeší poplatky za uložení odpadů na skládky, zadává 

povinnost všem krajům a původcům odpadů zpracování Plánu odpadového hospodářství 

ČR, vývoz, dovoz a tranzit odpadů (rozdělení na zelený, žlutý a červený seznam) 

a v neposlední řadě řeší dovoz odpadů za účelem odstranění, který je v naší republice 

zakázán [1]. 

Pro problematiku odpadů je neméně důležitý i zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v kontextu mé bakalářské práce však není 

tolik relevantní a rámcově se mu věnuji v podkapitole 3.4. 

3.1.1 Základní pojmy 

Z hlediska uvedených zákonů a také s ohledem na obsah této práce uvádím 

definice základních pojmů: 

 Odpad – je každý movitý majetek, kterého se osoba zbavuje, má v úmyslu 

nebo dokonce se musí zbavit [1]. 

 Komunální odpad – všechen odpad, který vzniká na území obce, jak při 

činnosti fyzické, ale i právnicko-fyzické osoby [1]. 
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 Odpadové hospodářství – činnost tohoto hospodářství je zaměřena hlavně na 

vznik odpadů, rovněž na nakládání s nimi a následnou péči o místo, kde byly 

trvale uloženy a zároveň i kontrola těchto činností [1]. 

 Nakládání s odpady – je jejich shromažďování, soustřeďování, výkup, sběr, 

doprava i přeprava, skládkování, úprava, využívání až po jejich odstraňování 

[1]. 

 Shromažďování – krátkodobé shromažďování odpadů do prostředků v místě, 

kde došlo k jejich vzniku před dalším jeho nakládáním [1]. 

 Skladování (též skládkování) odpadů – dočasné umístění odpadů, které byly 

shromážděny, vykoupeny nebo sesbírány do zařízení přímo k tomu určenými 

a ponechány v něm [1]. 

3.2 Vyhlášky  

Nedílnou součásti legislativy odpadového hospodářství jsou také vyhlášky [27], 

a to následující: 

 Vyhláška č. 116/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, o podrobnostech 

způsobu označování vratných zálohovaných obalů, 

 Vyhláška č. 237/2002 Sb., Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 Vyhláška č. 351/2008 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3 Nařízení  

Nařízením vlády č. 111/2002 Sb. se stanovuje výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů. Dále je důležité nařízení č. 197/2003 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky [27]. 
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      Kromě veškeré legislativy v podobě zákonů, vyhlášek a nařízení platí pro celé 

odpadové hospodářství řada norem ČSN EN (například pro plasty, obaly, kontejnery, 

skládkování, atd.) [1], tedy harmonizovaných s normami Evropské unie. 

3.4 Obalové odpady, třídění a recyklace 

Problematika obalových odpadů je vymezena především zákonem č. 477/2001 

Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). Na jeho základě je jedinou 

autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Tato firma zajišťuje systém recyklace 

a sběru obalových odpadů v ČR. Od roku 1997 do konce roku 2010 zajistil systém EKO-

KOM, a.s., pro své klienty využití a recyklaci více jak 4,8 milionu tun odpadů z obalů. 

Sběrnou síť v rámci svých zákonných povinností nabízí spotřebiteli 20 591 firem 

dovážejících nebo vyrábějících zboží v balené formě. Tyto firmy prostřednictvím systému 

EKO-KOM, a.s., spolupracují s 5 904 obcemi v zemi [33]. 

 

Graf č. 9: Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2010 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. [33] 

   Jak jde názorně z grafu vyčíst, nejvíce se v České republice z obalů recykluje 

papír, následuje sklo, kovy, plasty a nápojové kartony. Celkově se recyklace obalového 



Kamila Vondráčková: Podzemní kontejnery na tříděný odpad 

2012  24 

 

systému EKO-KOM, a.s., v roce 2010 zvýšila na 73 %. V roce 2009 tento systém zajistil 

využití a recyklaci pro 565 569 tun obalových odpadů, v roce 2010 již pro 603 144 tun, je 

zde tedy nárůst celých 6 %. Firma EKO-KOM, a.s., kromě splnění všech zákonných 

povinností pozitivně přispěla i k ochraně životního prostředí [33]. 

      Množství vytříděného odpadu za rok 2010 bylo na občana v průměru 36,6 kg 

a toto číslo Čechy řadí na přední místa v Evropě. Díky tomu, že množství vytříděného 

odpadu stále roste, se prokazuje, že systém třídění je pro občany dostatečně srozumitelný, 

dostupný a pohodlný. V současnosti se podle dat společnosti EKO-KOM, a.s., třídění 

aktivně věnují již více než 2/3 obyvatel ČR [33], což se mi potvrdilo při mém průzkumu 

v Krnově (viz 2.1.2). 

   Nejčastějším způsobem nakládání s odpadem je jeho recyklace, skládkování 

nebo tepelné zpracování [4]. Recyklací se rozumí navrácení do procesu, ve kterém odpad 

vznikl. Jedná se o původní účel i systém. Recyklaci lze považovat za strategii, která 

opětovným využíváním odpadů šetří přírodní primární zdroje a součastně omezuje 

zatěžování životního prostředí škodlivinami [4]. 

Společnost EKO-KOM, a.s., je jediná v České republice, která má oprávnění 

používat ochrannou známku ZELENÝ BOD. Ta je udělována podnikatelským subjektům, 

které mají se firmou EKO-KOM, a.s., uzavřenou smlouvu. Díky ní mohou používat 

ochrannou známku ZELENÝ BOD, čímž deklarují, že označený obal byl uhrazen 

finančním příspěvkem organizace zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu 

v souladu se směrnicí ES 94/62 [43]. 

 

Obrázek č. 5: ZELENÝ BOD 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. [43] 
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Úplná recyklace by mohla bezesporu přispět k vyřešení problému s nakládáním 

s odpady nejenom u nás. Nejlepší předpoklad pro správnou a úspěšnou recyklaci začíná 

u samotného producenta odpadu, který jej bude třídit. K tomu způsobu slouží barevně 

odlišené kontejnery podle druhu odpadu. 
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4. Popis technologického zařízení pro ukládání odpadů 

v podzemních kontejnerech 

Podzemní kontejnery tvoří stále málo používané řešení v problematice sběru 

odpadů. Jsou vhodnou alternativou v hustě osídlených městech i historických centrech 

měst, kdy nahrazují nevzhledné nadzemní kontejnery. Z provozního a estetického hlediska 

je tento systém sběru a třídění odpadu nejlepším řešením. Toto technologické zařízení se 

stalo v  evropských zemích zcela normální a běžnou součástí každodenního života. Přes 

vysokou počáteční investici podzemní kontejnery přinášejí do prostředí kultivaci, nerušený 

vzhled a zároveň pomáhají bojovat proti zápachu z odpadu, protože ten je uložen pod 

úrovní terénu. Zásadní vlastností je, že mají větší kapacitu a menší náročnost obsluhy 

a nakládky při svozu odpadů.   

Konstrukci podzemních kontejnerů lze nejsnadněji rozdělit na nadzemní 

a podzemní část. Nadzemní část slouží jako část konstrukce s otvorem pro vhazování 

odpadů a navíc jsou zde i umístěná zařízení, která slouží k upevnění hydraulického zařízení 

a následného vysypání do kontejnerového vozidla. Podzemní část je nádoba o různém 

objemu, kde je odpad shromažďován. 

Podzemní kontejnery se dají dále rozdělit na zcela zapuštěné do země, nebo 

částečně zapuštěné. Tyto dva typy se od sebe liší tím, že skladovací část je buď z části nad 

zemí, nebo úplně zapuštěna v zemi. Blíže jednotlivá řešení popisuji v následujících 

podkapitolách, a to dle distributorů, jak je nabízejí na českém trhu. Představuji krátce 

i firmy jako takové. Další společnosti nabízejí řešení podobných koncepcí, volila jsem tedy 

modelové zástupce. 

4.1 REFLEX Zlín, spol. s r.o.     

Firma byla založena roku 1990, kdy zahájila výrobu kontejnerů na tříděný odpad. 

Od roku 1993 působí na českém trhu v dnešní podobě. Jejím hlavním zaměřením je výroba 

sklolaminátových kontejnerů na sběr tříděného odpadu. Jejich firemním cílem je vše 

vyrábět podle svého vlastního vývoje a modelové tvorby, proto se jméno firmy REFLEX 

Zlín, spol. s r.o., neustále těší lepší pověsti, zásluhou vstřícného přístupu k zákazníkovi 
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a schopností se jim přizpůsobit a originálně vylepšovat řešení pro sběr odpadu. Společnost 

exportuje své výrobky do více než 30 zemí po celém světě. Navíc jsou její projekty 

spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR [33]. 

 

Obrázek č. 6: Ukázka podzemního kontejneru CITY v hale REFLEX Zlín, spol. s r.o. 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

4.1.1 Zcela zapuštěné kontejnery – CITY 

U tohoto typu kontejneru je nádoba na shromažďování odpadů zcela ukrytá pod 

zemí. Nad povrchem je pouze sloupek sloužící ke vhozu odpadů, který má minimální vliv 

na vzhled okolí. Podzemní nádoba je nabízena v různých velikostech, nejběžnější jsou 

o objemu 2, 3,2 a 5 m
3
. 
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Obrázek č. 7: Podzemní kontejner CITY 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

 

Obrázek č. 8: Konstrukce kontejneru CITY 

Zdroj: REFLEX Zlín, spol. s r.o. 

1. pohyblivý hák 

2. pevný hák 

3. horní sloupek 

4. podlaha                                          

5. kontejner 

6. dno  

7. bezpečnostní zábrana 

8. adaptér 

9. šachta 

10. beton 

11. prstenec 
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Kontejnery jsou vyráběny z velmi kvalitních materiálů, povrch horní část dokáže 

odolat i vandalizmu. Navíc je dodavatel schopen vyrobit jednotlivé kontejnery jako 

unikáty, neboť umí pozměnit na přání zákazníka téměř cokoliv. Díky tomu jsou v každém 

městě typově stejné kontejnery různé [33]. 

Zvedací systém kontejneru CITY slouží k uchopení a vyzvednutí spodní části ze 

země. Využívá se též na samotné otevření spodní části sběrné nádoby. Nejpoužívanější 

typy jsou jedno-hákové, dvou-hákové, tří-hákové a Kinshofer. [22] 

 

 

Obrázek č. 9: Typy zvedacích systémů 

Zdroj: REFLEX Zlín, spol. s r.o. 

 

Obrázek č. 10: Dvou-hákový zvedací systém 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

Podzemní nádoba kontejneru se nejčastěji vyrábí ze sklolaminátu nebo žárově 

pozinkované oceli. Provedení nádoby se liší dle výrobce a samotného zákazníka. Nádoby 

jsou díky svým vlastnostem vhodné právě pro skladování plastů, papíru, skla i textilu. 

Nádoba kontejneru je uložena v základové vaně, sklolaminátové šachtě, popřípadě 

v betonové výztuži. Tento typ u nás vyrábí firma REFLEX Zlín, spol. s r.o., ale existují 

i další firmy zabývající se výrobou těchto kontejnerů. 
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Obrázek č. 11: Nadzemní kontejnery 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

 

Obrázek č. 12: Zcela zapuštěné podzemní kontejnery 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

Na výše zobrazených fotografiích, které mi byly poskytnuty panem 

Mgr. Kostrůnkem, je zachycen rozdíl ve vzhledu i dispozičním řešení. Jedná se o stejnou 

ulici. 
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Konkrétní řešení ve Šternberku: 

Kontejner je složen ze sklolaminátového tubusu o průměru 1,9 m, který je 

zapuštěn 1,85 metru hluboko do země. Konstrukce, která je viditelná a je nad zemí, 

vyčnívá do výšky 650 mm. Samotná hmotnost kontejneru je 430 kg a jeho objem je 3,2 m
3
, 

což odpovídá objemu asi 7 nadzemních kontejnerů. 

Pro zasazení kontejneru do země je potřeba udělat výkopové práce, poté je tubus 

zasazen vykopané a vybetonované prohlubně a okolí je následně vydlážděno zámkovou 

dlažbou. Zastavěná celková plocha všech 3 kontejnerů je 31 m
2
. Výkop šachty je proveden 

strojově, a to o rozměru 6,4 m x 2,5 m v hloubce 1,95 m. Po vyčištění výkopové šachty je 

na dně položen podkladní polštář z betonu o tloušťce 100 mm, následně jsou posazeny 

jednotlivé části tubusu. 

 

Obrázek č. 13: Montáž kontejnerů ve Šternberku 

 Zdroj: Antonín Kostrůnek 

4.1.2 Kontejnery částečně zapuštěné do země – SEMI  

Tento typ kontejneru se vyznačuje tím, že systém, který uchovává odpad, je 

z větší části uložen v zemi a menší část je uložena nad zemí. Kontejnery typu SEMI se 

nejčastěji používají a jsou i doporučovány do obytných čtvrtí a nákupních center. 

Výhoda tohoto typu stejně jako u předchozího spočívá v tom, že není náročný na 

prostor, při vhazování odpadů je starší odpad stlačován novějším, tím vzniká více místa, 
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a tak se snižuje četnost svozu. Zároveň je zde díky způsobu uložení zaručena tepelná 

stálost, proto jsou kontejnery SEMI vhodné pro skladování biologického odpadu, což 

občané žijící v blízkosti stanovišť a kolemjdoucí v letních měsících ocení – k rozkladu 

a procesům hnití a kvašení dochází výrazněji pomaleji než v klasických nadzemních 

kontejnerech. 

REFLEX Zlín, spol. s r.o., nabízí typ SEMI v provedení o objemu 1,5, 3 a 5 m
3
.
 
 

Kontejnery jsou vyhotoveny z vysoce kvalitních a odolných materiálů se špičkovým 

gelcoatovým povrchem laminátu. Tento laminát zachovává barevnou stálost a zajišťuje 

snadné čištění povrchu kontejnerů od následků vandalizmu-sprejerství. Vhazovací kryty 

jsou barevně označeny barevně podle druhu vhazovaného odpadu. Při nakládání odpadu do 

svozového vozu se ze země vysouvá ochranné zábradlí [33]. 

 

Obrázek č. 14: Kontejner SEMI v Brně 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 
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Obrázek č. 15: Schéma podzemního kontejneru SEMI 

Zdroj: REFLEX Zlín, spol. s r.o. 

 

Obrázek č. 16: Kontejnery SEMI v hale REFLEX Zlín, spol. s r.o. 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

1. pohyblivý hák 

2. pevný hák 

3. kontejner 

4. dno 

5. velké víko 

6. malé víko  

7. šachta 

8. prstenec 

9. nástavec 
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4.2 SSI Schäfer s.r.o. 

SSI Schäfer s.r.o. je další z firem, které v naší republice nabízejí a realizují svá 

řešení podzemních kontejnerů. Jedná se původem o německou firmu založenou již v roce 

1937. 

     4.2.1. Kontejnery typu Schäfer/Europa – OR, GBR, GBR – K 

V těchto typech podzemních kontejnerů je vyprazdňování řešeno hydraulickými 

kleštěmi, systémem Grumbach. Jsou nabízeny v objemech základové vany o velikostech 3, 

4 a 5 m
3
. Objemové vany se nabízejí v  betonovém nebo ocelovém provedení. Nadzemní 

část kontejnerů může být upevněna na otočných ramenech (typ OR), nebo může být na 

přání zákazníka pevně uzamykána přímo ke kontejnerům (typ GBR – K a typ GBR – 

B700). Kontejnery pro sklo mohou být dělené na dvě komory, které jsou vyplněny 

protihlukovou pěnou a brzdiči pádu skla. Takto dělený kontejner může být na papír a 

nápojové obaly Tetrapack. 

Tyto typy kontejnerů jsou nainstalovány například v Praze a Děčíně, kde jich bylo 

realizováno celkem 35 [35]. 

 

Obrázek č. 17: Podzemní kontejnery typu Grumbach v Praze 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 
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4.2.1. Kontejnery typu Schäfer/Europa – OV  

Dalším typem podzemního kontejneru společnosti SSI Schäfer s.r.o. je 

Schäfer/Europa – OV se standardním vyprazdňováním kontejneru 2 hákovou technikou. 

Tento typ je aplikací běžných nadzemních závěsných kontejnerů s umístěním pod zem. 

Vhazovací šachta je pevně spojena s vlastním kontejnerem a závěsné háky jsou přístupné 

až po odklopení víka nadzemní skříně kontejneru. Šíře skříně je nabízena ve velikostech 

700 a 500 mm, hloubka je 500 mm, výška je 800 mm. Objemy jsou nabízeny v rozměrech 

3, 4 a 5 m
3
. Základová vana je jako u předchozího typu nabízena v provedení betonovém 

nebo ocelovém. Soupravy tohoto typu jsou dodávány v provedení se dvěma, třemi nebo 

čtyřmi kontejnery. Tyto soupravy jsou v různých aplikacích k vidění v Praze, Kutné Hoře, 

Vlašimi, Šternberku a v Ostravě, kde jich bylo celkem vybudováno 15. [24]  

 

Obrázek č. 18: Podzemní kontejnery Schäfer/Europa – OV ve Vlašimi 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

V písku na místní radnici mají od této firmy u nás v celku ojedinělé řešení těchto 

podzemních kontejnerů. Jelikož má svozový vůz omezený k dispozici prostor a špatný 

přístup, jsou zde výtahy kontejnerů typu UFA. Jedná se o elektrohydraulické výtahy 

kontejnerů o různých objemech a velikostech. 

 

 

 



Kamila Vondráčková: Podzemní kontejnery na tříděný odpad 

2012  36 

 

4.3 Značení kontejnerů 

Nedílnou součástí této kapitoly je rozdělení kontejnerů dle barevného značení pro 

třídění odpadů. Toto značení je obvykle shodné pro podzemní i nadzemní kontejnery. 

4.3.1 Plasty 

Žluté kontejnery jsou určeny pro plastové odpady. Tento proces třídění je velice 

náročný na kvalitu sběru. V odpadu se nesmí nacházet plastové odpady znečištěné od jídla 

a jiných nečistot, olejů. Klíčovou roli zde hraje i sešlápnutí PET láhve. Sešlápnutím lze 

ušetřit místo v kontejneru až na trojnásobek. 

Do žlutých kontejnerů patří PET láhve v sešlápnutém stavu, různé obaly od 

kosmetických, čisticích a pracích prostředků, kelímky od jogurtu a dalších mléčných 

výrobků, různé balicí folie od spotřebního zboží a další plastové výrobky. Nepatří sem 

mastné plastové obaly, obaly od žíravin a se zbytky čisticích prostředků nebo jiných 

nebezpečných látek [27]. 

 

Obrázek č. 19: Označení výrobků z plastů 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Plasty jsou posléze odváženy na dotřídění. Toto dotřídění probíhá ručně na 

linkách, kde je odpad rozdělen na PET láhve, folie a polystyren. PET láhve jsou tříděny 

podle barev, poté se lisují a expedují. Vlákna vyráběná z PET lahví se použijí jako izolační 

vlákna nebo jako náplň do spacáků a zimních bund [12]. 
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Obrázek č. 20: Příklad polepu a barvy kontejneru na plasty 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

4.3.2 Papír 

Modré kontejnery jsou určeny na třídění papíru. Zde patří různé novinové výtisky, 

časopisy, cokoliv z lepenky a třeba i knihy. Je možné sem odkládat i obálky s foliovými 

okýnky, bublinkové obálky se vhazují bez plastového vnitřku, nevadí ani kancelářský papír 

se sponkami [27]. 

 

Obrázek č. 21: Označení výrobků z papíru 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Papír je tvořený materiálem, kde je hlavní složkou plošná vrstva celulózových 

vláken získaných ze dřeva. Pro výrobu papíru je tedy hlavní složkou dřevo, které se však 

nedá použít na výrobu nábytku, ani není použitelné ve stavebním průmyslu. Velkou 

předností papíru je zároveň i velká šetrnost k přírodě. V průměru lze papír recyklovat 4x až 

6x, ale každou recyklací ztrácí část své funkční vlastnosti a celulózová vlákna se mění na 

tzv. nulová vlákna. Při výrobě dalšího papíru právě z papírového odpadu se šetří ohromné 

množství vody a energie. Každá tuna recyklovaného papíru zachrání až 5 kubických metrů 

dřeva [13]. 
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Obrázek č. 22: Příklad polepu a barvy kontejneru na papír 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Rozhodně sem nepatří mastný nebo celkově jakkoliv znečištěný papír, použité 

pleny, obvazy, papírové kapesníky, ubrousky, voskový papír [27]. V dnešní době lze dále 

zpracovat a vytřídit až 23 druhů papíru. U tohoto odpadu je důležitá jeho separace, neboť 

každý druh má své specifické vlastnosti, a proto i odlišné zpracování. Třídění stejně jako 

u plastů probíhá manuálně na třídicích linkách. Podle poptávky po určitém druhu papíru je 

následně rozhodnuto, jak moc bude dbáno na jeho roztřídění. Tříděný papír je lisován do 

balíků a následně poslán do papíren. Například novinový papír se opět používá na výrobu 

novin a karton nebo lepenka jsou zase použity na výrobu nové lepenky [13]. 

4.3.3 Sklo 

    Zelené kontejnery jsou určeny na třídění skla. Sklo je jedním z nejstarších 

užitkových materiálů. Jeho hlavní výhodou je, že se vyrábí ze surovin, které jsou dobře 

dostupné, a to ze sklářského písku, živce, vápence, dolomitu a také sody. Sklo je na rozdíl 

od ostatních recyklovaných obalů stoprocentně recyklovatelné, protože ze střepů po 

roztavení vzniká zase nové sklo [7]. Při výrobě bílého skla je potřeba sklo roztřídit 

a následně může být použito 80 % starého skla, zelené sklo jde vyrobit i výhradně 

z roztřízeného zeleného skla. Hlavním důvodem recyklace skla je určitě 50–70 % úspory 

energie ve srovnání s výrobou skla ze sklářského písku. Dá se říci, že recyklace skla je 

neomezená [27]. 
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Obrázek č. 23: Označení výrobků ze skla 

 Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Do zeleného kontejnerů se může v podstatě vhazovat jakékoliv sklo, například 

láhve od nealkoholických i alkoholických nápojů, vína, různé sklenice od potravin. Není 

nutné sklo rozbíjet, neboť pokud není kontejner na sklo označen dvěma barvami, tak se 

bude ještě dále třídit. Pokud jsou kontejnery označeny z půlky bílou a z druhé zelenou 

barvou, je potřeba sklo rozdělit na bílé, čiré, do zelené půlky patří barevné sklo. Rozhodně 

zde nepatří cokoliv z keramiky, porcelánu, ani autoskla, zrcadla [27].  

 

Obrázek č. 24: Příklad polepu a barvy kontejneru na sklo 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
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5. Návrh opatření v systému provozu strojního zařízení 

za účelem zvýšení efektivity 

Jak jsem zmiňovala v podkapitole věnované Šternberku, město se při realizaci 

svého projektu podzemních kontejnerů snažilo poučit z chyb sousedního města Uničova. 

Lidé za tento projekt odpovědní tedy začali řešit velikost otvoru na vhazování odpadu, 

neboť i u jiných měst existoval v tomto ohledu docela velký problém – občané odmítali 

například PET láhve vhazovat postupně po jedné. Po domluvě a konzultacích přímo 

v provozovně firmy REFLEX Zlín, spol. s r.o., byla nalezna optimální velikost otvoru, 

který již nebyl malý a nesmyslně úzký jako na předváděcích modelech. 

 

Obrázek č. 25: Zvětšený otvor na odpadky pro město Šternberk 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 
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Obrázek č. 26: Klasická velikost otvoru na odpady 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 

Prvním aspektem, který lze řešit v rámci efektivity provozu, je četnost svozů. 

Domnívám se, že by kontejnery mohly obsahovat čidla, která by monitorovala stupeň 

zaplnění kontejnerů a hlásila tento stav na dispečink. Kontejnery by pak byly sváženy 

skutečně dle reálné potřeby – častěji, pokud by byly plné, nebo naopak méně často, pakliže 

by měly dostatečnou rezervu pro odpad, ale zároveň by nebyly nevyprázdněny neúměrně 

dlouho – nadále existuje riziko, že bude do kontejneru vhozen odpad, který do něj nepatří. 

Pořizovací cena je určitě dalším z velkých problémů, proč více měst tyto 

kontejnery nemá, neboť náklady na pořízení jednoho stanoviště několikrát převyšují 

náklady na klasické nadzemní kontejnery, a to i za cenu jejich nižší životnosti. Další 

nemalou, ale velmi významnou položkou, je pořízení speciálního vozidla. Nižších nákladů 

na kontejnery by mohlo být dosaženo, pokud by výběrová řízení byla realizována formou 

elektronických aukcí. Obdobně by mohlo být pořízeno svozové vozidlo, které by mohlo 

sdílet v provozu i náklady několik okolních měst, pakliže by řešení podzemních kontejnerů 

a jejich svozu bylo kompatibilní. 
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Stanoviště se musí velmi důkladně vybírat, neboť je pevně spojeno se zemí. Proto 

by mělo být vybíráno takové, u něhož jsou dobře zmapovány inženýrské sítě, neočekává 

se, že zde v budoucnu měl realizovat jiný projekt, a v ideálním případě se nepředpokládá, 

že jde o historicky cenné území, kde by archeologický průzkum prodloužil a prodražil 

realizaci. Je nutné uvažovat i případné budoucí vedení kabelů a potrubí, protože i tyto 

navýšené náklady by se promítly do efektivity systému jako celku.  

Problémem může být také svoz odpadů, kdy není kolem kontejneru dostatek místa 

na bezpečnou manipulaci. Díky vytvořenému novému volnému místu si mnoho občanů ve 

městech plete místo pro manipulaci s parkovištěm a obsluha manipulačního zařízení musí 

při výsypu řešit tento problém tím, že kontejner vytáhne ze země a musí celé zařízení 

přenést přes zaparkované vozy. Při výběru místa a dispozičním řešení stanoviště by tedy 

mělo být i na tuto skutečnost pamatováno, aby byl zajištěn plynulý a nekomplikovaný 

proces svozu. 

Nebezpečnými faktory, které nemusí být patrné na první pohled, jsou elektrické, 

či telefonní vedení, ale i stromy. Před realizací stanoviště by proto měl proběhnout rutinní 

test ve všech svozových režimech (v různých dnech, v různých časech, kdy lze svoz 

očekávat), a ověřit tak prostupnost okolí, včetně obslužných komunikací. 

Ze zkušeností Šternberku vyplývá, že chce-li vedení města po občanech, aby 

třídili odpad, je nutné kontejnery umisťovat nejdále 300 metrů od jejich domovů. Toto je 

hraniční vzdálenost, kterou jsou ochotni ujít se svými odpadky. Pro stanoviště by zároveň 

měla být vybírána místa, kde lze očekávat na základě dat/vytížení nadzemních kontejnerů, 

že bude při svozu dostatečně využita i kapacita i větších kontejnerů podzemních. Kapacita 

stanovišť by neměla být předimenzována.   

Další atribut, který by měl být zohledněn, jsou klimatické a povětrnostní 

podmínky. Ve Šternberku se do některých kontejnerů dostává dešťová voda, jedná se 

o hladinu ve výši i 30 až 40 cm ode dna. To jednak komplikuje svoz, neprospívá to ovšem 

ani životnosti řešení. 

Z technicko-provozních věcí zůstává otázka, zda lze zpřesnit zaměření kontejneru 

nad korbu svozového vozu při vykládce. Obslužní pracovníci s tímto měli zpočátku nemalé 

problémy. 
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Obrázek č. 27: První svoz odpadu z podzemních kontejnerů ve Šternberku 

Zdroj: Antonín Kostrůnek 
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6. Závěr   

Na začátku této práce byly pro mě podzemní kontejnery na tříděný odpad 

zajímavým tématem, u něhož jsem podvědomě cítila smysluplnost, dobrou ideu a široký 

aplikační potenciál. Dnes si dovedu představit a taková představa mě láká, že bych se této 

problematice věnovala profesně. Ovlivnila mě v dobrém slova smyslu zejména osobní 

návštěva v terénu, kdy jsem jednala s panem Mgr. Antonínem Kostrůnkem, vedoucím 

Odboru životního prostředí Městského úřadu Šternberk. Díky němu jsem se dostala 

k velmi bohatým a pro vznik mé práce důležitým informacím, které bych velmi těžko 

získávala z jiných zdrojů. Uvědomila jsem si tehdy, jak je pro tuto problematiku 

v současnosti důležitá nejen odbornost, ale stále ještě ochota, nadšení, osobní zapojení, 

protože dobrá myšlenka a prověřená koncepce dosud pro četnější využití v praxi 

nedostačují.  

Myšlenka ozvláštnit místo a elegantně umístit podzemní kontejnery nejenom do 

historických částí našich měst je určitě zajímavá. Stojí za ní však různá úskalí, stejně jako 

výhody. Obojí jsem se ve své bakalářské práci snažila popsat a nyní ve stručnosti shrnu. 

Začnu těmi negativními stránkami podzemních kontejnerů. Velkým problémem je 

bezesporu financování každého takového projektu. Jedná se o nemalé peníze. Města a obce 

sice mohou čerpat určité dotace, například z Operačního programu Životního prostředí 

(v městě Písku, tento fond uznal dotaci ve výši 4,5 milionů korun), ovšem i tak je čekají 

komplikace – například město Šternberk nemohlo dosáhnout na 90%, ale pouze 40% 

dotaci z důvodu, že svoz pro něj zajišťuje externí firma – vlastní svoz by ale pro město 

nebyl ekonomicky únosný. 

Vedle nákladů na samotné podzemní kontejnery je nutno počítat s nemalou 

investicí do svozového automobilu a jeho provozu. Pořízení podle typu vyjde na 2,5 mil. 

Kč, ale i na 8 až 10 milionů korun (včetně vybavení hydraulickou rukou). 

Problémem zůstává nadále i vůle obyvatel k třídění odpadu. Přestože podle 

aktuálních čísel patří Češi mezi nejlepší v Evropě, v absolutních hodnotách se dá vyčíst, že 

se stále plýtvá surovinami, které by mohly být opětovně využity. Lidé však dodnes nevěří, 

že třídit odpad „má smysl“ – chybí dostatečná osvěta, informovanost. 
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Motivaci lidí ke třídění však jde vyvolat, jak ukázala sbírka na slůně v ostravské 

zoo, která ve výsledku znamenala nárůst vytříděného odpadu o více jak 10 % oproti 

předcházejícímu měsíci. Na straně druhé lze pochybovat, že pokud by nešlo o mimořádnou 

akci, zůstaly by výsledky stejně příznivé. 

Velmi často jsou odpadky pohozeny před nebo vedle kontejnerů. Ze začátku si ve 

Šternberku hodně místních lidí stěžovalo, že se jim to otvorů na kontejnerech nevejdou 

tašky, krabice, a to i přesto, že má Šternberk vhozové otvory větší než jiná města. 

Velká pozitiva vidím v tom, že svými konstrukcemi podzemní kontejnery velmi 

nenásilně zapadají do historických center měst. Dále tím, že svým objemem jsou 

několikanásobně větší než kontejnery nadzemní, není potřeba tak často svážet odpady, 

čímž lze šetřit provozní náklady, ale sekundárně se také snižuje hlučnost, prašnost, 

opotřebení komunikací. Další úspory leží v levnější a snazší údržbě, navíc jsou podzemní 

kontejnery odolné proti vandalům, mají dlouhou životnost a malou pravděpodobnost 

poškození. 

Proto si myslím, že i když vybudování podzemních kontejnerů znamená velkou 

investici, v budoucnu se vrátí. Z dlouhodobého hlediska se mi investice jeví jako 

rentabilní, nadto stále přetrvávají i ostatní výhody. 

Pro mě osobně byla tvorba této práce přínosná i tím, že mám nyní přesnější 

představu i o svém profesním uplatnění v oboru, který jsem uplynulé tři roky studovala. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Souhrnné výsledky průzkumu názorů na podzemní kontejnery v Krnově 

Otázky 

1. Třídíte odpad?  

2. Přispívají podle Vás podzemní kontejnery k lepšímu/většímu třídění odpadů?  

3. Jak se Vám líbí podzemní kontejnery ve srovnání s klasickými nadzemními? Hodnoťte 

na stupnici od 1 do 5 jako ve škole.  

4. Podporujete zřízení dalších podzemních kontejnerů ve Vašem městě?  

5. Muž / žena  

6. Věková kategorie:  

 1. méně než 18 let 

 2. 19-25 let 

 3. 26-30 let 

 4. 31-40 let 

 5. 41-50 let 

 6. 51-65 let 

 7. 66 a více let 

7. Vzdělání:  

 1. Základní 

 2. Středoškolské bez maturity 

 3. Středoškolské s maturitou 

 4. Vyšší odborné 

 5. Vysokoškolské 
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Přehled odpovědí dle respondentů 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 dotaz 

1 Ano  Ano 3 Ano Žena 6 3  

2 Ano  Ano 1 Ano Žena 1 1 

3 Ano  Ano 1 Ano Žena 1 1 

4 Ano  Ano 2 Ano Muž 4 3 

5 Ano  Ne 2 Ano Muž 6 2 

6 Ano  Ne 2 Ano Muž 6 2 

7 Ne  Ano 3 Ano Muž 6 2 

8 Ano  Ano 1 Ano Muž 6 2 

9 Ano  Ano 4 Ano Muž 6 2 

10 Ne  Ne 4 Ne Žena 1 3 

11 Ne  Ne 3 Ne Žena 1 3 

12 Ano  Ano 5 Ano Muž 2 3 

13 Ano  Ano 5 Ano Žena 2 3 

14 Ne  Ne 3 Ano Muž 6 3 

15 Ne  Ano 2 Ano Muž 1 3 

16 Ne  Ano 1 Ano Muž 1 3 

17 Ano  Ano 1 Ano Muž 2 5 

18 Ano  Ano 1 Ano Muž 6 2 

19 Ano  Ano 1 Ano Muž 6 2 

20 Ano  Ano 1 Ano Žena 6 3 

Respond. 

 
 


