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Tato diplomová práce se zabývá řešením systému kontejnerů na tříděný odpad. Vychází z 
principů moderního ekologického nakládání s odpady ve městech. Této práce se z těchto 
principů bezprostředně týká třízení a následná recyklace odpadu.
Koncept zde vychází z myšlenky vytvoření přehledného kompaktního sběrného stanoviště. 
Vznikl tak tedy blok kontejnerů na tříděný odpad. Jeho tvarování bylo třeba podřídit měs-
tu, do kterého je tento celek přímo určen. Jako parafrázi na hranatost městských sídlišť 
jsem zvolil také hranaté tvary kontejnerů. Tato hranatost je však rozehrána nepravidelnos-
tí lichoběžníkových stěn a jejich nerovnoběžností. Celý tvar je změkčen výrazným zaoble-
ním přední hrany a také zaobleními na hranách ostatních. I vhozové otvory korespondují 
s lichoběžníkovou hranatostí celku. Nejzajímavějším prvkem celého návrhu je zasazení 
stromu, jakožto symbolu ekologie, do prostoru mezi kontejnery.
Celá práce je koncipována jako střízlivý reálný projekt vhodný pro realizaci.

Annotation

My diploma project addresses the system of containers for separated waste. It is based 
on principles of modern environmentally friendly treatment of waste in towns and cities. 
It is closely connected with separation and following recycling of waste.
The concept is aimed at creating a clearly organised compact collecting point. The result 
is a block of containers for separated waste. Its forms are in line with the forms of a town 
where the block is situated. I decided to use square forms of the containers as a parallel 
to the squared forms of housing estates. The shape is however reduced by irregular tra-
pezoidal sides that are unparallel. The whole shape is made softer by noticeable rounding 
of the front edge and also by rounding of the other edges. Also the openings correspond 
with the trapezoid shape of the whole block. The most interesting element of the design 
is the tree planted in the space between the containers as a symbol of environmental 
protection.
The work is drawn up as a sober realistic project suitable for realisation.
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1 Úvod

Na úvod své diplomové práce bych chtěl uvést důvod, proč jsem si vybral právě toto téma, 
jako závěrečnou výstupní práci svého studia. 
Na samém počátku jsem si nebyl tématem a zaměřením práce všeobecně zcela jist. Velmi 
mě lákalo téma designu pro tělesně i mentálně handicapované osoby, ať už šlo o bez-
bariérové řešení veřejných i soukromých prostorů nebo o návrh pomůcek a zařízení pro 
zpříjemnění života lidem s tělesnou vadou. Kromě toho mě lákalo i navrhování výukových 
pomůcek pro děti jak s tělesnou, tak mentální vadou.
Druhým tématem, které nakonec v mém výběru zvítězilo, byla ekologie. Z obecného téma-
tu s názvem „Ekologický systém“ se postupně vyvíjely různé konkrétní vize a projekty 
točící se kolem nakládání s odpady od recyklačních stanic, sběrných dvorů, ekologických 
popelářských a svozových vozů až po kontejnery na tříděny odpad. Téma zcela přímo sou-
visející s nakládání s odpady ve městě jsem si vybral z několika důvodů. Jedním z nich je 
má posedlost městem a všemi jeho částmi, orgány, tvary a náležitostmi. Dalším důvodem 
je praktické hledisko návrhu. Nejde o žádnou bláznivou složitě realizovatelnou vizi, u které 
by si polovina obyvatel nedokázala představit její funkci.
Rozhodl jsem se navrhovat kontejnery pro sídliště. Typická česká sídliště s panelovými 
domy ze sedmdesátých a osmdesátých let, kterých je v českých a slovenských městech 
požehnaně mnoho. Na těchto sídlištích žije obrovské procento městské populace, popula-
ce vytvářející odpady.
Právě proto je snad tím nejdůležitějším faktorem, proč jsem si vybral systém kontejnerů 
na tříděny odpad skutečnost, že třízení a následná ekologická recyklace odpadů je poměr-
ně zanedbaným tématem, a to nejen v České republice. Lidi je třeba k třízení domácího 
odpadu donutit, ať už přímo nebo nepřímo. Mezi přímé cesty patří reklamní kampaně, 
např. v podobě letáků nebo televizních a rozhlasových spotů, a všeobecná osvěta týka-
jící se nejen ekologie, ale také praktičnosti třízení odpadu. Nepřímých cest je také více, 
může mezi ně patřit například prosté zdražování svozu směsného komunálního odpadu. 
Dalším faktorem pozitivně působícím na lidi může být inteligentní a ergonomicky vhodné 
rozmístění systémů sběru odpadu ve městech. A když už jsme u odpadových nádob, jejich 
design přímo ovlivňuje člověka a může ho k jejich využívání povzbudit nebo naopak od 
jejich používání odradit. 

Na okraj bych chtěl uvést několik příkladů možnosti nakládání s odpadem z domácnosti a 
jeho případné recyklace. Pro správný ekologický přístup k nakládání s odpady se používají 
pravidla tří „R“ z anglického „Reduce“, „Reuse“, „Recycle“, tedy „Omezit“, „Znovupoužít“, 
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„Recyklovat“. Tato pravidla by se měl člověk snažit dodržovat v jejich daném pořadí. 
Omezení tvorby odpadů není třeba vysvětlovat, je věcí jednotlivce, jestli si dokáže uvě-
domit, kolik odpadu vyprodukuje a je-li schopen toto množství zmenšit. Samozřejmě se v 
tomto ohledu objevují kampaně pozitivně působící na ekologické smýšlení obyvatel. 
Do kategorie znovupoužití a opětovného využití odpadů patří například opakované využí-
vání skleněných obalů na nápoje, jako jsou vratné lahve od piva, sirupů a podobně. Stejně 
tak firma Coca Cola využívá v některých zemích na své nápoje obaly ze silnějšího polye-
tylen tereftalátu, které jsou také zálohované a znovupoužitelné. Posledním „R“ je R jako 
Recyklace.
Průměrný člověk vyprodukuje za rok 150 – 200 kilogramů odpadků. Z toho 22 % tvoří 
odpad papírový, 13 % plasty, 9 % sklo, dále 18 % tvoří bioodpad, 3 % odpad nebezpeč-
ný, jako jsou nátěrové hmoty, ředidla a jiné chemikálie nebo třeba použité baterie. První 
tři jmenované, tj. papír, plasty a sklo jsou odpady dále recyklovatelné a znovupoužitelné. 
Papír sice není recyklovatelný donekonečna, protože mlecími a mísícími procesy při jeho 
recyklaci se zkracují vlákna papírové hmoty což negativně ovlivňuje jeho charakteristiky, 
a proto je třeba do recyklované papírové masy přidávat i panenskou papírovou hmotu. 
Recyklace plastů je o něco složitější, protože nelze recyklovat smíšené plasty a jejich tří-
zení nemůže probíhat jednoduše, jako probíhá například u kovů, tj. magneticky. Proto je 
třeba plasty ručně přetřídit na třídičkách odpadu. Některé recyklované plasty mají také 
horší vzhled než plasty nové, proto se využívají například na výrobu takzvaného umělo-
hmotného dřeva využívaného pro výrobu zahradního a parkového nábytku, výrobu dlaždic 
a jiných trvanlivých výrobků. Naproti tomu sklo opětovnou recyklací neztrácí žádnou ze 
svých vlastností a je tedy recyklovatelné donekonečna. Také jeho výroba je ekonomicky 
mnohem příznivější, probíhá-li recyklací již hotového skla ve srovnání se získáváním skla 
z přírodních materiálů.
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2 Designové řešení

2.1 Koncept

Na samém počátku celého projektu stojí jeho koncept. Zde bylo třeba brát v potaz několik 
faktorů: celkový systém kontejnerů, druhy odpadu ke třízení a v neposlední ředě systém 
vyvážení. 
V České republice se využívá celá škála kontejnerů na odpad. Tím zcela nejběžnějším a 
všem důvěrně známým je popelnice z pozinkovaného plechu. Je to zařízení jehož název 
již dávno neodpovídá původnímu účelu, kterým bylo zbavování se popela z pecí a kamen. 
V poslední době ji lze čím dál častěji nalézt v plastové verzi, konkrétně jde o LDPE, což je 
nevětvený lineární polyetylén. Běžně se vyskytuje v objemech 120 a 240 litrů.
Větší verze popelnic zná také jistě každý z nás, jde o kontejnery s odsuvnými víky, vyrábě-
né také jak z pozinkovaného plechu, tak z LDPE lineárního polyetylénu. Plastové kontejne-
ry jsou využívány i k sběru odpadu třízeného, od kontejnerů na směsný komunální odpad 
se liší vhozovými otvory ve víku – štěrbina ve verzi na papír, kruhové otvory v kontejnerech 
na sklo a také v kontejnerech na plasty. 
Dalším systémem pro sběr tentokráte pouze třízeného odpadu jsou laminátové zvony. 
Jejich výška se pohybuje od 140 do 180 centimetrů. Vhozové otvory jsou díry s víky na 
pružině, aby bylo zajištěno jejich zavíraní. Verze na sklo má vhozové otvory kruhového 
tvaru zakryté manžetou z tuhé pryže. 
Jedním ze zajímavých řešení, které se v České republice využívá, jsou podzemní kon-
tejnery na tříděny odpad. Zásobník o objemu zhruba 1000 litrů o tvaru krychle, kvádru 
nebo válce, je celý zapuštěn pod zem, na povrchu je pouze menší blok hmoty s vhozovým 
otvorem. 
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2.2 Systém

Při úvaze nad základním systémem kontejnerů jsem došel k řešení dvorku pro sběr odpa-
dů na sídlišti. Tedy oplocenou plochu, uvnitř které jsou kontejnery rozmístěny podle druhů 
odpadu, jenž do nich patří. Toto řešení však nebylo příliš praktické a pružně aplikovatelné. 
Dostal jsem se k další otázce, a to zdali koncipovat systém kontejnerů jako sadu jed-
notlivých kontejnerů tvarově vycházejících z jednoho základu nebo jako blok kontejnerů 
tvarově si navzájem odpovídajících a souvisejících nikoli společným tvarem, ale návazným 
tvarováním a logickými linkami propojených nádob.
Rozhodl jsem se pro druhou variantu. Důvodem je to, že kontejnery musí tvořit samostat-
ný funkční systém splňující všechny požadavky, kterými je v tomto případě použitelnost 
pro všechny druhy odpadu a v neposlední řadě také vzhled korespondující s prostředím. 
Pokud jsou někde umístěny kontejnery na tříděny odpad, musí tam být všechny a proces 
vynášení odpadu musí probíhat jako návazná činnost, bez zbytečného přebíhání a hledání 
správného kontejneru, všechny kontejnery musí být v jedné linii a v daném pořadím. Člo-
věk vynášející odpad se již doma může například rozhodnout, v jakém pořadí vezme pytle 
s odpadem do ruky nebo v jakém pořadí je naskládá do krabice.

2.3 Druhy kontejnerů

V České republice se třídí a sváží čtyři až pět druhů třízeného odpadu a také odpad směsný 
komunální. Mezi třízené druhy odpadu již dávno patřilo bílé a barevné sklo, každý z nás 
si jistě vzpomene na plechové asi metr vysoké kontejnery s trubkovými vhozy a nápisy 
„Sklo je sběrná surovina“. Dále se v České republice sváží odpad plastový a papírový. V 
některých městech se poslední dobou začaly také třídit nápojové kartony, jako například 
krabice od mléka nebo džusů TetraPak. Aby nebylo třeba pro ně vytvářet nové kontejnery, 
protože tvoří výrazně minoritní část odpadu, vyhazují se do kontejnerů na plastový odpad. 
Veškerý plastový odpad musí v každém případě do manuální třídičky, proto není problém 
z tohoto odpadu ručně vytřídit nápojové kartony.
Rozhodl jsem se proto navrhnout kontejnerů pět respektive šest. Jeden na plasty, jeden 
na papír, dva na sklo – na bílé a na barevné. A nakonec dva kontejnery na směsný komu-
nální odpad. Největší objem mají kontejnery na směsný komunální odpad, ten u nás stále 
zabírá majoritní část vyprodukovaných odpadků. V sadě jsou tyto kontejnery dva. Vychá-
zel jsem v průzkumu českých sídlišť, vždy byly na jednu sadu kontejnerů na tříděny odpad 
dva až tři kontejnery na odpad směsný. Tyto kontejnery však měly až o 30 procent menší 
objem oproti kontejnerům na tříděny odpad, proto jsem se rozhodl zvolit do celého bloku 
kontejnery dva namísto tří. Kontejnery na tříděny odpad jsou tedy i opticky v převaze, 
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což má pozitivní psychologický efekt na člověka z hlediska motivace ke třízení a separaci 
domácího odpadu. 
Na rozdíl od toho jsem kontejnery na sklo zvolil v menších objemech. Skleněné obaly se 
pomalu ale jistě vytrácejí z našich životů. Je to negativní trend moderní výroby, jak jsem 
se již zmínil na začátku, skleněný odpad je neomezeně recyklovatelný, některý dokonce 
znovupoužitelný, jako již zmiňované vratné láhve. Některým trendům bohužel zabránit 
nelze, proto jsem jich musel využít. Menší objem dvou kontejnerů v celém bloku mi vyho-
voval, celek to jistým způsobem odlehčí a přidá dynamiku. 

Designové řešení > koncept  23



2.4 Tvarování

Při tvarování bloků bylo třeba brát v potaz jejich následné umístění do prostoru. Jak jsem 
již uvedl, rozhodl jsem se navrhovat kontejnery pro typické české panelákové sídliště. 
Tvar musel tedy korespondovat se striktně pravoúhlým systémem sídliště, jeho domů, 
bloků, oken, hřišť, vchodů. Tvarová korespondence však nebyla jediným aspektem návrhu 
tvarování. Šlo také o to, tuto návaznost na městkou sídlištní zástavbu posunout a kousek 
dál, něčím ji rozehrát a zvýraznit, případně jí přidat například dynamiku nebo stabilitu, 
organičnost a zajímavost. V prvotních návrzích se objevovaly pravoúhlé bloky sestavené 
do celků. Jako svou předdiplomní práci jsem navrhl kontejnery, které všechny tvarově 
vycházejí z jednoho konceptu. Šlo o podzemní kontejnery, kde podzemní část byla krychle 
o hraně 120 centimetrů a na povrchu byla vidět krychle o hraně 70 centimetrů. Vhozové 
otvory byly umístěny na boční straně i na straně horní. Ten na boční straně sloužil k vha-
zování pytlů s odpadky, horní otvor byl na vyhazování samostatných drobných odpadů, 
jako jsou PET lahve nebo noviny. Striktně pravoúhlé tvarování navíc podpořené stejnou 
délkou hran u krychle sice korespondovalo se sídlištním koloritem, tvarově jej však nikam 
dále neposouvalo.
Inspirací k finálnímu řešení mi byla architektura. Co také jiného, pokud navrhuji věc, jež 
bude do architektonického celku zasazena a musí s ním souznít. Konkrétní inspiraci pro mě 
představovala budova školy Fachhochschule Salzburg, konkrétně budova školy nacházející 
se v Campusu Urstein 5 kilometrů od Salzburgu. Tuto budovu tvoří dva pravoúhlé bloky, 
mezi nimi je prosklené atrium se schodištěm a výtahovou šachtou. Na samém vrcholu 
tohoto atria je lichoběžníkový blok knihovny. Právě toto tvarování mě inspirovalo v mé 
diplomové práci.

obr 2.5 - budova FH-Salzburg s lichoběžníkovou knihovnou
vlastní foto
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Lichoběžníkový kvádr je hranatý tvar, který do města sedí, ale přitom je zajímavý a hravý. 
Proto jsem se rozhodl blok kontejnerů natvarovat jako řadu na sebe navzájem navazujících 
lichoběžníkových objemů. Toto lichoběžníkové tvarování je pro lidské oko nejen příjemné, 
ale také zajímavé. Ztrácí se v něm trochu smysl perspektivy, která vlastně vytváří licho-
běžníky ze všech pravoúhlých tvarů. Je-li lichoběžník natvarován například proti smyslu 
perspektivy, může způsobit velmi zajímavě tím, že se perspektiva bude jakoby rozbíhat 
nebo bude paralelní, místo toho, aby se, podle očekávání lidského oka zvyklého na zákony 
zobrazování, sbíhala. 
Na bloku kontejnerů jsou na každém jen dvě stěny, které navzájem svírají úhel 90 stup-
ňů a to podstava a zadní stěna. Tento úhel je pravý záměrně, kontejnery jsou zamýšleny 
tak, aby mohly stát u stěny nebo třeba u živého nebo drátěného plotu. Ostatní úhly pravé 
nejsou. Od úhlu 90 stupňů se však příliš neodklání, aby nevznikl příliš agresivní a nebez-
pečně vypadající tvar. 
Při prvním návrhu jsem narazil na geometrický problém. Mým původním záměrem bylo mít 
spodní přední hranu kontejnerů v jedné přímce a zároveň mít hranu horní tvarově dyna-
micky rozpohybovanou. Tento problém tkvěl samozřejmě v tom, že nelze mít jednu hranu 
společnou s druhou hranu rozhozenou při zachování rovinnosti stěn. Proto bylo třeba 
rozpohybovat i spodní hranu kontejnerů, což se nakonec projevilo jako příjemné zpestření 
tvaru. Dalším důležitým prvkem byla podmínka, že boční společné stěny musí být kolmé k 
podložce, aby bylo umožněno vytažení kontejneru směrem nahoru a jeho vysypání.

Při pohledu na celkový blok kontejnerů je patrná linka, která prochází celým systémem. 
Návaznost této linky je záměrná, logicky spojuje jednotlivé kontejnery v celek. Linka je 
nejvíce patrná v kontrastu se stěnou tvořící pozadí celého systému. Další tvarová linka 

obr 2.6, 2.7 - První návrhy lichoběžníkové koncepce
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je vytvořena spodní přední hranou jednotlivých kontejnerů. Logickou návaznost mají i 
vhozové otvory, o kterých se zmíním později. Tato linka je hravým prvkem celku. Licho-
běžníkové objemy jsou hranaté, souvisejí s městskou sídlištní zástavbou, jsou však také 
hravé a nečekané. Nešlo mi v tomto případě o kontrast, ale o využití návaznosti na okolí 
a její rozpohybování trochu nečekaným směrem s důrazem na příjemnou dynamiku a 
především hravost.

Toto tvarování, tedy blok na sebe navazujících lichoběžníkových objemů, však v některých 
lidech vyvolával dojem přílišné architektoničnosti celku. Bylo tedy třeba celé řešení něčím 
odlišit. Změkčení tvaru se jevilo jako logická a nakonec také úspěšná cesta. Toto změkčení 
se týkalo horní přední hrany. Jako první možnost jsem použil prosté zaoblení této hrany 
konstantním radiusem. Toto zaoblení posunulo vzhled celého projektu z architektonické 
roviny blíže k rovině průmyslového designu, což byl žádaný efekt. Zvýraznila se tím také 
skutečná velikost celku, celou záležitost to dělá citelnější a představitelnější. 
Problém však nastal při zaoblování. Pouhé kolmé zaoblení radiusu porušilo návaznost 
celku sama na sebe, při setkání dvou zaoblených hran sousedících kontejnerů vznikly 
odskoky. Tyto odskoky byly způsobeny tím, že zaoblení hrany proběhlo kolmo na hranu 
bez ohledu na průběh lichoběžníkových ploch v daném objemu. Proto bylo třeba vytvořit 
zaoblenou hranu návaznou na celkový tvar zaoblením křivek společných hran sousedících 
kontejnerů. Tyto zaoblovací radiusy jsem původně zvolil na obou stranách stejné. Na horní 
hraně to však působilo proti směru úběžníku horního lichoběžníku. Proto bylo třeba zvolit 
radius proměnlivý a to takový, který bude sledovat úběžníky horní lichoběžníkové stěny. 
Radius zaoblení tedy není konstantní a navíc není kolmý na křivku tvořící hranu, korespon-
duje taky s celkovým tvarem jednotlivých objemů a pokračuje v liniích úběžníku horních 
lichoběžníkových podstav.

obr 2.8 - Zaoblení přední hrany
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Další změkčení tvaru přišlo na hranách. Bylo třeba zaoblit boční hrany. A to jak kvůli vzhle-
dovému hledisku, tak kvůli hledisku pevnostnímu. Zvolený radius je poměrně výrazný, ne 
však natolik, aby narušil tvarovou návaznost celku a naboural jeho geometricitu. Radius 
měl být také podél spodní hrany. Tam by jej však technologicky nebylo možné vytvořit kvůli 
vyvážení a vysypávání kontejnerů. U svozu odpadků bych se také rád na chvíli zastavil.

2.5 Vyvážení a jeho vliv na koncept

Metody vyvážení a vysypávání kontejnerů významně ovlivnily celý koncept. Běžně se 
používají dvě standardní metody vyvážení kontejnerů a také jedna zastaralá. Mezi ty běž-
né patří svoz odpadu popelářským vozem se zadním nakladačem. Takovými vozy se vyváží 
kontejnery z pozinkovaného plechu nebo z LDPE lineárního polyetylénu s odsuvnými víky. 
Na boku kontejneru jsou dva válcové výběžky, za které je celý kontejner zvednut do výš-
ky pomocí zadního nakladače na popelářském voze. Další dva výběžky jsou umístěny na 
odsuvném víku a slouží k otevření víka kontejneru při vysypávání. Z této metody plyne, že 
tvar celého kontejneru je zcela funkční a je tedy podřízen metodám vysypávání. 
Další, dnes již hojně využívanou metodou je svoz zvonů na tříděny odpad nebo pod-
zemních kontejnerů pomocí svozového vozidla s korbou opatřeného horním ramenovým 
nakladačem. Vozidlo zastaví vedle kontejneru, který je opatřen dvěmi oky. Jedno oko je 
pevné a druhé je připojeno k vnitřnímu mechanismu ovládajícímu spodní víko kontejneru. 
Celá nádoba se zvedne nad korbu svozového vozidla a pomocí táhel, která jsou ovládána 
dvěma háky na konci ramenového nakladače, se otevře dno kontejneru a odpad vypadne 
na korbu svozového vozidla. Tato metoda má ještě jednu variantu. Místo dvojice ok na 
kontejneru bývá někdy použit takzvaný Pilz Systém. Jde o tvarově zjednodušenou verzi.
Posledním systémem vyvážení je již zastaralý a téměř nepoužívaný způsob nakládání 
celých kontejnerů na svozové vozidlo. Tento systém se využíval pro svoz velkých kontej-
nerů s víky. Tyto kontejnery však z našich měst již téměř vymizely, proto se tento systém 
používá ve velkém měřítku pouze ve stavebním průmyslu nebo při nakládání s větším 
množstvím odpadů, například na sběrných dvorech. 
První metoda, jak jsem se již zmínil, přímo ovlivňuje tvar kontejneru. Poslední metoda se 
týká pouze velkých objemů. S každým kontejnerem je třeba jet zvlášť a na jeho místo 
buď dovézt kontejner nový nebo se s prázdným kontejnerem vrátit. Je tedy třeba buď 
dvou jízd nebo jízdy dvěma vozy. Obojí není ani ekologické, ani ekonomické a ani časově 
výhodné. Rozhodl jsem se zůstat se svým návrhem oběma nohama relativně pevně na 
zemi, to znamená, že jsem nechtěl vymýšlet nové metody vyvážení. Šlo mi o okamžitou 
proveditelnost a praktičnost mého projektu. 
Pro svůj design jsem se tedy rozhodl využít systém uvedený jako druhý v pořadí, tj. svoz 
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pomocí vozidla s korbou opatřenou ramenovým nakladačem. Jediná změna je v použití 
rozdílného uchycení kontejnerů na rameno nakladače. Podrobně se o systému vyvážení 
zmíním v technické části této práce. 
Tento koncept vyvážení však přímo ovlivnil tvarování kontejnerů v jednom směru: kon-
tejnery musí být možno zvednout kolmo nahoru. To znamená, že boční společné stěny 
musí být kolmé k podložce. Pouze stěny zcela krajních kontejnerů mohou mít libovolný 
sklon a to také stěny společně s prvním vnitřním kontejnerem. Tato podmínka poměrně 
výrazně ovlivnila celkové tvarování bloku. Na první pohled to může narušit lichoběžníkovou 
dynamiku a zdánlivou nahodilost celku. Proto bylo třeba důkladně promyslet tvarování a 
dynamiku ostatních linek, aby se zakryla jistá pravidelnost v tvarování vnitřních společ-
ných stěn.

2.6 Vhozové otvory

Někudy je pochopitelně třeba odpadky do kontejnerů vhazovat, proto návrh vhozových 
otvorů tvoří nedílnou součást celého designu systému kontejnerů na tříděny odpad. Na 
začátku bylo třeba uvědomit si několik náležitostí týkajících se vhozových otvorů: kolik 
je třeba použít otvorů, jejich velikost, umístění a vzájemné rozmístění. Výše jmenované 
jsou funkční aspekty. Na ně je třeba brát zřetel především, a to i z toho důvodu, že funk-
ce přímo ovlivňuje ergonomii, respektive její psychologickou část. Je-li v designu chyba 
negativně ovlivňující funkci, má to také negativní dopad na člověka zacházejícího s danou 
věcí a může mít dokonce i odrazující vliv, což je v případě kontejnerů na tříděny odpad 
nežádoucí. Právě naopak, kotejnery by měly člověka podnítit k jejich používání, ne jej od 
něj odrazovat. Nelze však opomenout ani vzhledovou stránku designu, v tomto případě 
vzhled vhozových otvorů kontejnerů, který musí korespondovat s celkem bloku systému.

Přemýšlel jsem nad tvarováním vhozových otvorů podle typů odpadu, který se do nich 

obr 2.9, 2.10 - Upravené návrhy vhozových otvorů
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bude vhazovat. Obdélníkové otvory na papír, kruhové na lahve a podobně. Poté jsem si 
však uvědomil, že většinu odpadů lidé již doma vyhazují do pytlů a sáčků a poté je do 
kontejnerů vynášejí v sáčcích. Plasty v sáčcích plastových, směsný komunální odpad také 
a papír třeba v papírových taškách nebo pytlích. Proto jsem otvory navrhl tak veliké, aby 
se do nich vešel celý pytel s odpadky. Otvory však nesmí výt příliš veliké, aby do nich lidé 
nevyhazovali věci, které tam nepatří, jako například televize, mikrovlnné trouby, chladnič-
ky a podobně. Takovýto druh odpadu patří na sběrný dvůr a speciální sběrná místa, odkud 
putuje do třídicích stanic, kde je náležitě rozebrán, roztřízen a zrecyklován. Obsahuje totiž 
velké množství jak nebezpečných složek, tak cenného materiálu, který se vyplatí vyextra-
hovat a dále použít.

Zvolil jsem tedy jeden otvor pro každý kontejner vyjma kontejneru na bílé sklo. Na kon-
tejneru na plastový a papírový odpad stejně tak jako na kontejneru na směsný komunální 
odpad jsem zvolil vhozový otvor zhruba stejně veliký. Vhozové otvory v kontejnerech na 
skleněný odpad jsou menší, tyto kontejnery se využívají na vyhazování lahví a sklenic. 
Dále bylo třeba vytvořit na kontejneru na bílé sklo také štěrbinu na vhazování skleněných 
střepů. Omezená velikost otvorů v kontejnerech na skleněný odpad je důležitá také proto, 
aby do nich nebylo možno vhazovat třeba talíře nebo jiný porcelánový odpad, který do 
kontejnerů na skleněný odpad nepatří, přestože si spousta lidí myslí, že ano.

Bylo třeba sjednotit tvar otvorů s celkovým tvarováním bloku kontejnerů na tříděny odpad. 
Jejich rozmístění ve vodorovné ose může působit nahodile, je navrhnuto s ohledem na 
kompozici a vyvážení hmoty celku systému. Jejich tvar ve svislé ose, to jest horní a spodní 
hrana každého otvoru vytváří další linku probíhající celým systémem. Horní hrana sle-
duje horní hranu radiusu zaoblení horní přední hrany, to znamená, že také sleduje směr 
úběžníků horních podstav. Spodními hranami vhozových otvorů probíhá křivka, která na 
sebe navzájem navazuje. Tato křivka se láme na společných hranicích dvou sousedících 
kontejnerů. Tato křivka sice přímo nekopíruje tvar a směr předních stěn, tedy neprochází 
úběžníky jejich lichoběžníku, nasazuje však celku další linii přidávající lehkou dynamiku. 
Linka spojitě prochází celým blokem, to znamená, že ačkoliv přesně nectí detail tvarování, 
dodržuje jednotu celku. Toto není nahodilé, šlo o záměr, kterým bylo ozvláštnění a vyběh-
nutí z kolejí předem daných sbíhavostí stěn. 

V neposlední řadě bylo třeba vhozové otvory nějakým způsobem zakrýt. Zakrytí zabrání 
přímému pohledu do kontejneru, který zcela jistě oku nelahodí. Zabrání také pouliční 
havěti, mám na mysli toulavé kočky, potkany nebo holuby, aby do kontejneru vlezli se 
záměrem najít si potravu. Stejně tak je zakrytí víky důležité kvůli odéru, který kontejnery, 
a veškeré nádoby na odpad obecně, nerozlučně doprovází. V neposlední řadě víka ales-
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poň částečně brání vnikání dešťové vody a sněhu do vnitřního prostoru kontejnerů. Je to 
nežádoucí například z toho důvodu, že vlhký odpad má vyšší hmotnost a zvyšuje namáhá-
ní kontejnerů při jejich vyvážení. 
Zvolil jsem dovnitř se vyklápějící víka podobná těm, jaká jsou použita na zvonech na tří-
děny odpad, konkrétně na zvonech na plastový a papírový odpad. Víka jsou uchycena v 
horní hraně a vyklápějí se směrem dolů dovnitř do objemu nádoby. Jejich stále zavřená 
poloha je zajištěna pružinou uchycenou za vnitřní plochu horní stěny u nádob na směsný, 
plastový a papírový odpad, respektive za vnitřní plochu přední stěny u  nádob na odpad 
skleněný. 

Vytvoření základního tvaru vhozových otvorů přímo vybízelo k umístění a použití prolisů. 
Tyto mají pochopitelně pozitivní pevnostní vliv na celé tělo nádoby kontejneru. Zpevnění 
proběhne v oblasti horní podstavy a také v oblasti části přední stěny. Má tedy význam a 
důležitý vliv při vyvážení a vysypávání kontejnerů.
Prolisy mají pochopitelně i estetický efekt. Jejich průběh v přední a horní stěně, stejně 
jako v zaoblení  přední horní hrany, opět sleduje (dodržuje, kopíruje) směr linií úběžníků 
lichoběžníkových ploch. Prolis přidává tvarový prvek logicky navazující na tvarování vho-
zových otvorů. 

2.7 Strom

Pokud jste viděli můj návrh systému kontejnerů na tříděny odpad, nemohli jste si nevšim-
nout stromu rostoucího mezi nimi. 
Strom je symbolem. Nejen symbolem přírody, ale také symbolem ekologie a s ní úzce spja-
tým třízením a následnou recyklací odpadů. Stromy jsou nedílnou součástí měst. Jejich 

obr 2.11, 2.12 - Konečná verze tvarování vhozových otvorů

30  Designové řešení	> tvarování



účelem je „zazelenění“ města a také připomenutí přírody, ze které pocházíme a na kterou 
bychom měli každý den myslet. A právě stromy v našem bezprostředním okolí vnášejí 
kousek přírody do našeho každodenního života, i když často tak činí nepřímo jen svou 
přítomností, aniž bychom si jich vůbec všímali a vnímali je. 
Zasadil jsem strom i mezi své kontejnery. Konkrétně mezi kontejnery na plastový, papírový 
a skleněný odpad a kontejnery na směsný komunální odpad. Toto konkrétní umístění není 
náhodné. Mezi kontejnery tak vznikne proluka, doslova živá proluka, která se nachází mezi 
kontejnery na tříděny odpad určený k následné recyklaci a odpad směsný, který se likvi-
duje na skládkách a ve spalovnách. Rozděluje tak svou přítomností metody nakládání s 
odpady do dvou rovin, roviny více a méně ekologické. Výraz méně ekologické jsem použil 
záměrně, moderní skládky a spalovny ve spoustě případů již nejsou ryze neekologickou 
záležitostí, je kladen čím dále tím větší důraz na jejich bezpečnost a na omezení jejich 
negativních vlivů na životní prostředí. Recyklace odpadů však stále zůstává mnohem eko-
logičtější a vůči životnímu prostředí přátelštější metodou nakládání s odpady. Proto jsem 
zvolil tento symbol, symbol živé přírody, jako němou, ale ne neživou připomínku toho, jak 
bychom se měli ke světu kolem nás chovat.

Při volbě stromu jsem měl na výběr: buďto strom listnatý nebo jehličnatý. Jehličnaté 
stromy mají tu přednost, že zůstávají zelené po celý rok. Svým vzhledem mi však nepři-
padnou jako dostatečně silný symbol. S kladným vztahem k životnímu prostředí, tedy s 
ekologií, má většina lidí spojen strom listnatý. Někdo může namítnout, že listnaté stromy 

obr 2.13 - Konečný tvar se zakomponovaným stromem
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na zimu opadávají a mohou působit poněkud smutně. Celá příroda však v zimě spí a je 
v klidu. Navíc až ornamentální propletenec větví má vysokou estetickou hodnotu a také 
jarní pučení působí na člověka velmi pozitivně. Připomíná nástup jara, období zeleně a 
probuzení přírody k novému životnímu cyklu.
S volbou stromu byl problém také v tom, že některé stromy dorůstají velkých rozměrů a 
také jejich kořenový systém vždy odpovídá velikosti koruny. Proto bylo třeba zvolit strom, 
který by svými větvemi a bohatou korunou nebránil ve vyvážení a vysypávání kontejnerů. 
Stejně tak kořenový systém stromu může narušit zem a začít trhat a nadzvedávat zem i v 
případě, že je zakryta asfaltem nebo betonem, čímž může narušit stabilitu celého systému 
kontejnerů. Proto jsem jako strom do svého návrhu zvolil zakrslou břízu, latinsky Betula 
Nana. Dorůstá výšky kolem čtyř až pěti metrů a její koruna není natolik košatá, aby bránila 
vytažení kteréhokoliv z kontejnerů. Stejně tak její kořenový systém roste spíše do hloubky 
než do šířky, neovlivní tedy zem, na které kontejnery stojí. 

2.8 Grafika

Informační grafika

Nedílnou součástí návrhu kontejnerů na tříděny odpad je grafika sloužící k jejich rozlišení. 
Bylo třeba zvolit přehlednou grafiku příjemně dotvářející celek bloku kontejnerů. Jako nej-
větší vodítko sloužící k určení kontejnerů je pochopitelně jejich barva. Jde o žlutou, mod-
rou, bílou, zelenou a šedou pro kontejnery na plasty, papír, bílé a barevné sklo a směsný 
komunální odpad v daném pořadí. Tyto barvy mají lidé u nás již zažité, proto jsem se 
rozhodl je ctít. Napsat na kontejnery druh odpadu, na který je daný kontejner určen, však 
bylo nezbytně nutné, stejně tak, jako zmínit alespoň pár obecných příkladů konkrétních 
odpadků, které do něj patří.

Jelikož je již tvarování celého bloku poměrně výrazné a zajímavé, bylo třeba zvolit grafiku 
v decentní, téměř minimalistické podobě. Grafika jednotlivých kontejnerů sestává ze dvou 

obr 2.14 - Návrh grafiky
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prvků. Jedním jsou nápisy a druhým zjednodušená verze značky. Jde o malý lichoběžník 
dotýkající se rohem vhozového otvoru. Jeho dvě stěny jsou pomyslným prodloužením 
stěn lichoběžníku otvoru. Zbylé dvě stěny svírají pravý úhel,  tímto rohem navazují na 
níže zmíněný text. Pro tuto značku jsem zvolil zelenou barvu, která symbolizuje přírodu 
a ekologii. Značka se rohem dotýká většího nápisu s druhem odpadu určeným pro daný 
kontejner. Pod tímto nápisem jsou stejným písmem v menším řezu vyjmenováni někteří 
zástupci odpadků patřících do kontejneru. Pro text jsem zvolil bezpatkové písmo Micro-
gramma DEEBol Ext se lehce změněnou proporcí v horizontálním směru. Pro písmo jsem 
zvolil bílou barvu kvůli její neutralitě a vhodnosti jako doplněk pro všechny barevné odstí-
ny jednotlivých kontejnerů.

Značka

Dále bylo třeba navrhnou značku a logo celého systému. Celý systém slouží jako ekologic-
ké středisko uprostřed sídliště. Ekologie je zde zastoupena především recyklací. V angličti-
ně bych tento systém nazval jako „Recycling Point“, tedy recyklační bod, recyklační místo. 
Bylo tedy třeba navrhnou logo odpovídající tomuto názvu. Recyklace je často symboli-
zována zacyklenými šipkami, kde se jedna jakoby zabodává nebo spíše směřuje k ocasu 
druhé. Jako symbol pro bod se často požívá tečka nebo tečka s kružnicí, v jejímž středu 
je soustředně umístěna. Pro vytvoření této kružnice lze využít kruhu vytvořeného šipka-
mi. Z toho vznikl jeden z prvních návrhů. Značka však musela tvarově zapadat do návrhu 
kontejnerů. Proto jsem se rozhodl kružnici nahradit čtyřúhelníkem lichoběžníkového tvaru, 
který koresponduje s tvarováním kontejnerů. Tečku uprostřed jsem také nahradil malým 
lichoběžníkem, který tvarově souvisí s tvarem šipky okolo. Šipku jsem nakonec zvolil pouze 
jednu, aby tvar značky dostal kompaktnější charakter.

obr 2.15 - Značka
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2.9 Barvy

Kontejnery na tříděny odpad musí být pochopitelně odlišeny nejen grafikou, ale také 
barevně. V České republice jsou zažité následující barvy: žlutá pro kontejner na plastový 
odpad, modrá pro kontejner na odpad papírový, bílá pro bílé sklo, zelená pro barevné sklo 
a pro směsný komunální odpad se většinou používají odstíny šedé. 
Bylo by nelogické volit jiné barevné označení než to, na které jsou místní obyvatelé zvyklí. 
V případě kontejnerů na směsný komunální odpad jsem re rozhodoval mezi odstínem šedé 
a hnědé. U všech barev jsem zvolil pastelovější a měkčí odstíny daných barev. Celek tak 
dostává podobnou barevnou saturací a tónem kompaktní ráz. 

2.10 Zídka

Kontejnery jsou navrženy jako celek, který může stát u zdi, plotu nebo také samostatně v 
prostoru. Rozhodl jsem se vytvořit zídku do pozadí za kontejnery, která by dotvářela celý 
ráz celku systému. Použití této zídky je samozřejmě volitelné, smysl má především v přípa-
dě, že kontejnery nestojí přímo u pevné stěny. Oddělí blok kontejnerů od okolí v případě, 
že jsou kontejnery umístěny v prostoru například na trávě nebo u živého plotu. U návrhu 
zídky není důležitá jen tvarová návaznost na tvarování bloku kontejnerů na tříděny odpad, 
ale také návaznost logická.
Zídku tvoří řada kvádrových bloků. Tyto bloky mají různou výšku, šířku a také jsou v 
předozadním směrů různě odsazeny. Proměnlivá výška a šířka nepřímo kopíruje linku 
probíhající celý blokem kontejnerů. Různé odsazení rozhodí kompaktnost celku, což je zde 
záměr. Také to zvýrazní jednotlivé bloky a jejich rozdíly. Jako materiál zídky jsem zvolil 
pohledový beton litý do bednění s výraznou strukturou dřeva. Tato kresba struktury se 
dokonale promítne na povrchu betonu. Navíc je u jednotlivých kvádrových bloků směr 
dřevěné struktury různý. Zvolil jsem pouze otočení o 90 stupňů, toto otočení není v prů-
běhu celé zídky žádnou pravidelnost, evokuje tedy zdánlivou nahozenost. 
Součástí zídky je i květináč okolo kmene stromu. Strom je pochopitelně zasazen do země, 
respektive do betonové skruže předem zasazené do místa, kde kontejnery budou stát. 
Květináč je tedy průchozí, nemá dno. Jde opět o lichoběžníkový tvar navazující na celkové 
tvarování celku bloku kontejnerů. Na hranách je použito zaoblení radiusem stejným, jako 
na hranách nádob kontejnerů. 
Původně, jak lze vidět z náhledových renderů prvních řešení, zde nebyl použit žádný kvě-
tináč, strom byl zasazen pouze do země, k jeho oddělení od okolí sloužila stěna z písko-
vaného plexiskla, na kterém bylo v rohu malé logo recycling point. Toto plexi navazovalo 
tvarově na celek kontejnerů a opticky pokračovalo v lince probíhající celkem. Na námitky 
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ostatních, že by se za sklem hromadily odpadky a že by se sklo brzy ušpinilo, jsem od 
tohoto řešení záhy upustil. Odstraněním skla se také otevřel prostor kolem stromu, na 
někoho to mohlo působit tak, že je strom mezi kontejnery uvěžněn. 

obr 2.16 - Návrh zídky
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3 Ergonomické řešení

Řešení ergonomie v mém návrhu systému kontejnerů na tříděny odpad mělo dvě části. 
Jedna část se týká vhodnosti použití, praktičnosti a příjemnosti použití. Druhá část se týká 
psychologického působení na člověka, na jeho vnímání systému a také na lidské myšlení 
a ovlivňování člověka v pozitivním směru k třízení odpadu.

3.1 Rozměry

Co se týká funkčnosti kontejnerů na tříděny odpad, je zcela jistě na prvním místě dostup-
nost vhozových otvorů, snadná manipulace s nimi, jejich velikost a velikost celku všeo-
becně. 
Průměrnou výšku vhozových otvorů jsem zvolil 1200 milimetrů. Jde o výšku středu vho-
zových otvorů. Dolní hrana vhozového otvoru u kontejneru na plastový odpad je 1000 
milimetrů, horná hrana je ve výšce 1400 milimetrů. Středová výška vhozových otvorů u 
kontejnerů na skleněný odpad je kolem 1100 milimetrů. Tyto otvory jsou o něco níže, než 
ostatní otvory. Jejich menší výška je dána celkovou menší výškou kontejnerů, která se 
odvíjí od celkové kompozice celku. Vychází tedy z dodržení dynamiky horní linky celku. 
Výška kolem 1200 milimetrů vyhovuje dospělému člověku, kterou jsem zvolil podle ergo-
nomických standardů, tedy 175 centimetrů. Díky tomuto je třeba při vhazování zvednout 
ruce do daná výšky, což jest 120 centimetrů. Dojde tedy k vychýlení paže o zhruba 30 
stupňů od vodorovné hladiny, dále se ruka také zalomí v lokti, což je rovněž přirozený 
pohyb. Výška mi pořád neseděla  a nechápal jsem proč. Nakonec jsem si uvědomil, že na 
výšku měřím téměř 190 centimetrů, takže jsem zjistil, kde byla mea culpa, mea maxima 
culpa. 

Tato výška vyhovuje, jak jsem již zmínil, jak průměrnému člověku, tak i menšímu dítěti, 
které se musí pochopitelně více natáhnout. Pro vyšší lidi to ovšem také není problém, vho-
zové otvory nejsou tak nízko, aby bylo třeba se k nim sklánět. Velikost vhozových otvorů 
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je zhruba 450 x 450 milimetrů u kontejnerů na plastový, papírový a směsný komunální 
odpad. Díky tomu je možno do kontejnerů vhazovat pohodlně jak jednotlivé kusy odpadu, 
tak pytle s tříděnym odpadem. Velikost otvorů na skleněný odpad je 170 x 220 milimetrů. 
Tudy je možno do kontejneru vhazovat prázdné lahve a sklenice. Na kontejneru na bílé 
sklo je také umístěna štěrbina na vhazování skleněných střepů, její délka je přibližně 500 
milimetrů. 

3.2 Vhozové otvory

Vhozové otvory jsou zakryty víky, které mají několikerý význam. Zaprvé slouží k zakrytí 
odpadů v kontejnerech uložených. Slouží také k zabránění vnikání vody do prostoru obje-
mu kontejnerů, odpad by měl být suchý. Dále brání pouliční havěti, jakou jsou holubi, 
potkani nebo toulavé kočky, aby do kontejnerů vlezli a vytahovali odpadky ven. 
Víka však mohou být překážkou při vhazování odpadků. Častou jsou znečištěná nebo mok-
rá, jednoduše řečeno nepříjemná na dotek. Proto je třeba brát při jejich návrhu zřetel na 
snadnou manipulaci, při které není třeba se jich dotýkat holou rukou. Zvolil jsem tedy víka 
otevírající se směrem dolů dovnitř kontejneru. Při manipulaci s nimi, tedy při jejich ote-
vírání při vhazování odpadků, se jich není třeba dotýkat. Víko stačí zatlačit dovnitř přímo 
pytlem s odpadky případně samostatným kusem odpadu, který je vyhazován. Protipružina 
zajistí opětovné zavření víka.
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3.3 Ergonomie při vysypávání

Největší výška celku je 1510 milimetrů. Není to více, než výška průměrného člověka, kaž-
dý má tedy nadhled nad blokem, což působí pozitivně. Celková výška je také důležitá pro 
umožnění vyvážení a vysypávání. Průměrná výška otvorů pro zasunutí nástavce rameno-
vého nakladače pro zvednutí kontejnerů do výšky a jejich následného vysypání je 1400 
milimetrů. Pří zasouvání nástavce je třeba se kousek nad kontejner nahnout. Průměrná 
výška otvorů 1400 milimetrů a jejich průměrná vzdálenost 600 milimetrů od přední stěny 
umožňuje pohodlné zasunutí nástavce ramenového nakladače bez nutnosti se na kontej-
ner příliš nalepit tělem nebo se postavit na špičky. 

3.4 Barevnost

Důležitým ergonomickým aspektem je i barevnost celku. Ta se pochopitelně odvíjí od 
zažitých konvencí týkajících se kontejnerů na tříděny odpad, tj. žlutá barva pro kontejnery 
na plastový odpad, modrá barva pro kontejnery na odpad papírový, bílá pro bílé sklo, zele-
ná pro sklo barevně a odstíny šedé pro směsný komunální odpad. Porušovat tuto barev-
nost by byla chyba, lidé mají toto barevné odlišení natolik zažité, že by to působilo velmi 
matoucím dojmem. Původní barevnost jsem tedy ve svém návrhu systému kontejnerů na 

obr 3.3 - Ergonomie vysypávání
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tříděny odpad zachoval, použil jsem pouze pastelovější odstíny. Tato volba měla za účel 
změkčení celku a také podobnou saturací a odstínem scelit a sjednotit blok kontejnerů.

								

3.5 Psychologie

Jednotnost celého bloku kontejnerů na tříděny odpad má vliv na vnímání člověka. To, že 
jsou všechny pohromadě a vytváří celek, dává najevo nutnost využívat je všechny. Není 
třeba někam s odpadky odbíhat a hledat kontejner na daný typ odpadu. Jejich pevně dané 
pořadí je také pozitivním aspektem, člověk nemusí pátrat a předně ví již doma, v jakém 
pořadí bude odpadky vyhazovat. Může si tedy nachystat již v předsíni pytle nebo krabice 
s odpadky do ruky v daném očekávaném pořadí. 
Evropané jsou zvyklí číst i psát zleva doprava. Proto jsem zvolil kontejnery na směsný 
komunální odpad až zcela v pravé části bloku. Pokud je člověk bude procházet ve směru, 
na který je zvyklý, musím projít nejdříve kolem kontejnerů na tříděny odpad a podél nich 
se dostat až ke kontejnerům na odpad směsný. Zcela vlevo jsem zvolil kontejner na plas-
ty. Plasty sice netvoří majoritní část odpadu ve srovnání s papírem z hlediska hmotnosti, 

obr 3.4 - Celková prostorová dispozice a barevnost
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jejich používání se však stále zvyšuje a plastové obaly nebo PET lahve zabírají velký objem, 
proto je jejich hromadění ve srovnání s hromaděním papírového odpadu výraznější. Mezi 
papírový odpad totiž patří z velké části noviny a kartony, které jsou jednoduše stohovatel-
né a nezabírají tolik místa, proto není třeba je vynášet do kontejnerů tak často, jako odpad 
plastový. Skleněný odpad sice tvoří minoritní část objemu i hmotnosti celkového odpadu 
v domácnosti, jeho třízení a recyklace však má velký význam, proto jsou i kontejnery na 
skleněný odpad zařazeny před kontejnery na odpad směsný. 
Strom mezi blokem kontejnerů na tříděny odpad a mezi blokem kontejnerů na odpad 
směsný působí jako dělící symbol mezi ekologicky více a ekologicky méně zodpovědným 
přístupem ke zbavování se odpadů. Jeho přítomnost je němou připomínkou důležitosti 
kladného vztahu k životnímu prostředí.
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4 Technické řešení

Technických aspektů v designu systému kontejnerů na tříděny odpad není mnoho. Jde zde 
o návrh použitých materiálů, výrobu jednotlivých částí a zajištění funkčnosti jak celku, tak 
jeho součástí, v tomto případě se to týká funkčnosti vík a možnosti vyvážení a vysypávání 
kontejnerů. 

4.1 Celkové rozměry

Celkový rozměr bloku je 8000 milimetrů. Maximální výška kontejneru, v tomto případě 
výška kontejnerů na plastový a na papírový odpad, je 1530 milimetrů. Šířky kontejnerů 
se pohybují od 1420 milimetrů, u kontejnerů na plasty a na směsný komunální odpad, po 
705 milimetrů u kontejnerů na sklo. Největší hloubka celku je 1330 milimetrů, průměrná 
hloubka je zhruba 1000 milimetrů. Z tohoto plyne, že využitelný objem kontejnerů se 
pohybuje od 0,7 do 1,4 kubického metru. 
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4.2 Výroba

Tělo nádob kontejnerů může být vyrobeno dvěma způsoby. První způsob je výroba z lami-
nátu.
Nejprve je třeba vyrobit pozitivní model, v dnešní době se většinou používá výroba z MDF 
nebo podobných materiálů, jako je umělé dřevo. Tato výroba již bývá strojová, využívá se 
pěti-osé frézy. Povrch je třeba dohladka opracovat. Na tento model se z laminátu vytvoří 
forma, která musí mít perfektně hladký povrch, využívá se jí totiž k výrobě finálních nádob. 
Pro mnou navrhnuté kontejnery by byla vhodná dvoudílná forma slícovaná čepy. Formu 
je třeba před samotnou laminací výrobku naseparovat, v průmyslové výrobě se využívá 
PVA separátor. Po separaci formy je třeba formu složit a pevně dotáhnout šrouby. Jako 
první se do formy nanáší takzvaný „gelcoat“, což je vrstva obsahující jednak pigmenty, její 
nanesení však také zaručí hladký lesklý povrch výrobku. Vrstvu gelcoatu je třeba nechat 
chvíli zavadnout, poté se do ostrých hran a rohů nanese pryskyřice s plnivem, jako plnivo 
se používá sekaná např. bavlna, aerosil mikrobalony, sekaná skelná vlákna aj.
Celá forma je posléze vymazána pryskyřicí a začínají se pokládat vrstvy sklené tkaniny. 
Válečkem je třeba odstranit veškeré bubliny a kapsy. Pro tělo kontejnerů na tříděny odpad 
bych navrhoval využít 5 – 7 vrstev tkaniny o gramáži 500 g/m2. Pro vnější vrstvu by se 
použilo tkaniny s křížkovou vazbou, pro vnitřek stačí netkaný materiál. Na uzavření povr-
chu by se opět použila tkanina s křížkovou vazbou. 
Běžně se pro laminování používají dva druhy pryskyřice a to pryskyřice epoxidová a prys-
kyřice polyesterová. Epoxidová pryskyřice se při tuhnutí méně zahřívá, tím pádem dochází 
po ztuhnutí k menšímu smrštění. Její výpary také nejsou tolik agresivní a  toxické. Její 
nevýhodou je však vyššií cena. V průmyslové výrobě se využívá spíše polyesterové prys-
kyřice. Při tuhnutí se tato pryskyřice více rozpíná, smrštění po ztuhnutí je tedy výraznější, 
než při použití epoxidové pryskyřice. Její výpary jsou také zdraví velmi škodlivé, při práci s 
ní je třeba dbát na ochranu zdraví a používání ochranných pomůcek. Polyesterová prysky-
řice je však levnější než pryskyřice epoxidová. Jak jsem již zmínil, v průmyslu se používá 
spíše polyesterová pryskyřice, konkrétně i při výrobě kontejnerů na tříděny odpad, proto 
bych se držel těchto metod a při výrobě svých kontejnerů na tříděny odpad využil právě 
pryskyřice polyesterové.
Výroba z laminátu má jako výhodu lepší povrch, barevnou stálost a také nehořlavost. 
Je však náročnější na pracovní síly, touto cestou nelze produkovat strojově, je zde velmi 
důležitý lidský faktor .

Druhá metoda výroby těl nádob je rotační odlévání. Nejprve je nahrubo svařena a poté 
zevnitř do hladka opracována forma, tedy negativ výrobku. Forma je uchycena čepy, které 
zajišťují možnost otáčení ve dvou osách. Do formy se nasype práškový LDPE, tedy vět-
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vený polyetylén. Poté se forma začne zahřívat a rotuje  v čepech. Práškový polyetylén se  
usazuje na stěnách formy, jejíž otáčení zajišťuje rovnoměrné rozložení hmoty a tím pádem 
konstantní tloušťku stěny. Je-li třeba vytvořit ve výrobku otvory, je možno tyto otvory 
vyřezat po odlití, ale je také možno nanést na formu - v místě zamýšlených otvorů a děr 
– teflon, ne jehož povrchu nebude při odlévání práškový polyetylén ulpívat. 
Tato metoda má výhodu v nižších výrobních nákladech především při sériové výrobě. 
Povrch výrobku však není tak hladký, jako při výrobě z laminátu. Další nevýhodou je hoř-
lavost polyetylénu. Aby se zabránilo ničení kontejnerů vandaly nebo i nehodami, je třeba 
do směsi přidávat složky zajišťující nehořlavost materiálu, což bohužel zvyšuje výrobní 
náklady. 

V těle jsou sice prolisy, mající příznivý vliv na pevnostní charakteristiky jednotlivých kon-
tejnerů, po připomínkách technicky zaměřených lidí v mém okolí jsem se však rozhodl 
použít pro výztuhu těla nádob rám svařený z pozinkovaných ocelových profilů. Tvar profilu 
je navržen čtyřúhelníkový. Konkrétní metody svařování by navrhnul až technolog. Celý 
svařenec je pozinkován. Zvolil bych metodu žárového zinkování, kdy je celý svařenec 
ponořen do zinkové lázně. Rám má svou důležitost pro pevnost především při vyvážený a 
vysypávání kontejnerů. 

obr 4.2 - Konstrukce rámu
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4.3 Svoz a vysypávání

Vyvážení a samotné vysypávání kontejnerů je dalším důležitým aspektem v návrhu kontej-
nerů. Když jsem si při návrhu samotného konceptu kontejnerů na tříděny odpad rozmýš-
lel systém svozu, měl jsem na výběr tři možnosti. Svoz pomocí klasického popelářského 
vozu se zadním zvedacím a vysýpacím mechanismem nebo svoz pomocí vozidla s kor-
bou a s horním ramenovým nakladačem. Poslední možnost byla navrhnou vlastní metodu 
vyvážení. Možnost, že by se celý kontejner naložil na svozové vozidlo jsem předem zavrhl, 
bylo by třeba na místo dovézt druhý kontejner, muselo by se tedy jet dvěmi vozy nebo by 
byla výměna kontejneru náročná jak časově, tak finančně.
Metoda vyvážení kontejnerů na tříděny odpad popelářským vozem se zadním nakladačem 
také není příliš výhodná. Je nutné, aby kontejnery byly opatřeny odsuvným víkem, kte-
ré umožňuje vhazovat nevhodný odpad, jakou jsou například staré monitory, umyvadla, 
tiskárny a podobný odpad patřící na sběrné dvory. Odsud je posílán do zařízení, kde je 
rozmontován na součásti a je z něj vytěžen jednak veškerý nebezpečný materiál, kterého 
především elektronika obsahuje velké množství, ale také je z něj vytěžen materiál cenný 
a tedy vhodný k dalšímu použití. Dále je třeba tyto kontejnery opatřit bočními válcový-
mi výběžky, které slouží k nasazení na zadní zvedací mechanismus popelářského vozu a 
za které je kontejner zvednut nad otvor v zadní části vozu. Víko musí mít také další dva 
výběžky, které se svezou po křivce nakládacího mechanismu a touto cestou se otevře víko, 
aby mohl odpad vypadnou do vozu. Všechny výše zmíněné části přímo výrazně ovlivňují 
tvarování celé nádoby a svazují ve volnosti jejího navrhování. Proto jsem upustil i od toho-
to konceptu.
Jelikož jsem chtěl navrhnou ryze praktický a reálný design, rozhodl jsem se nenavrhovat 
vlastní metodu svozu a naopak využít již stávajících patentů a především stávající techniky 
a popelářských a svozových vozů, kterými jsou v dnešních dnech vybaveny vozové parky 
technických služeb a firem a společností starajících se o svoz odpadů.

Využil jsem tedy metodu svozu odpadů, kteráse používá při vyvážení a vysypávání zvonů 
na tříděny odpad. Běžně se využívá dvou systémů konstrukce, konstrukce A a konstrukce 
B, viz obrázek.
Konstrukce A je poměrně jednodušší, má však jednu nevýhodu, kterou zmíním níže v 
textu. Kontejner má odklápěcí dno, jež je uchyceno závěsem ve středu podstavy, to zna-
mená, že při vysypávání vždy zůstává střední příčka na místě, je pevně přichycena k tělu 
kontejneru. V horní části kontejneru jsou dvě táhla. Jedno je pevně uchyceno k nádobě, 
druhé je spojeno s pohyblivým táhlem. Táhlo je přes čepy připojeno ke dnu kontejneru, 
které je v místech uchycení vyztuženo prolisy a kovovým rámem. Pro svoz odpadů se 
používá vůz s korbou a horním ramenovým nakladačem. Na konci ramene jsou dva háky, 
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jeden je uchycen napevno, druhý lze mechanismem zvednout. Kontejner se uchytí za oko 
s táhlem na pevný hák. Poté je kontejner zvednut a přesunut nad svozový vůz. Když je 
kontejner zvedán, táhlo se částečně vytáhne a napnou se táhla, jež jsou připevněna ke 
dnu. Tím pádem je celý kontejner zvednut za dno. Jakmile je kontejner umístěn nad svo-
zové vozidlo, pohyblivý hák, jenž je uchycen za táhlo napevno připevněné ke kontejneru 
se začne zvedat. Tím se zvedne celé tělo kontejneru, pouze dno zůstane na místě. Tím 
se dno otevře a odpad může vypadnou ven. Jak jsem již zmínil výše, má tento systém 
konstrukce nevýhodu. Pevná příčka, za niž je uchyceno vyklápěcí dno, může bránit vypa-
dávání některých druhů odpadků, jako jsou pytle, textilie nebo kusy papíru. Proto se tento 
systém používá u kontejnerů na sklo, jelikož sklo po sobě dobře klouže. 
Konstrukce B se od konstrukce A příliš neliší v systému vysypávání. Víko je zde uchyce-
no za vnější hranu, při vysypávání dochází tedy k rozevření celého dna, což již nebrání 
žádnému druhu odpadu v pohodlném vypadnutí. Vevnitř je však třeba použít kromě táhel 
také nezávislou konstrukci, ke které jsou táhla uchyceny a v níž je taká zasazeno pohyb-
livé táhlo spojené s okem v horní části kontejneru. Kontejner je opět za pohyblivé táhlo 
vyzvednut, toto táhlo se, stejně jako u konstrukce A, nejprve vytáhne, a je přesunuto nad 
kontejner. V této pozici je opět pohyblivým hákem vyzvednuto tělo celého kontejneru po 
posuvném táhle, čímž se otevře dno a odpad může vypadnout.

Rozhodl jsem se využít systém konstrukce B, protože navrhuji kontejnery na veškerý 
tříděny odpad. Jelikož jsem použil nezávislý prvek, který není pevně spojen s rámem kon-
tejneru a o kterém se zmiňuji v následujícím odstavci, bylo třeba tento systém použít i u 
kontejnerů na sklo.
Při mém návrhu pro mě bylo primární odstranit viditelná táhla a oka. Napadalo mě ukrýt 
táhla dovnitř kontejneru s tím, že zvenku bude viditelný pouze otvor, do kterého se zasu-
ne mechanismus, který se vevnitř kontejneru rozevře a zajistí. Uvědomil jsem si však, že 
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táhlo umístěné v kontejneru není třeba. Místo táhla by stačilo použít nástavec ramenového 
nakladače svozového vozidla. Tento nástavec jsem natvaroval tak, že funkci táhla plně 
nahradí. Po zapuštění táhla dovnitř kontejneru se mechanismus na konci táhla rozevře 
tak, že se zachytí zespodu za vnitřní trojúhelníkovou nezávislou konstrukci, která je spo-
jena s táhly uchycenými za dno. Druhé táhlo se zachytí za rámovou konstrukci kontejneru 
a je při vysypávání kontejneru použito k zvednutí těla celého kontejneru, které se posune 
po prvním táhle, na němž v tuto chvíli spočívá váha celého kontejneru držená dnem. Proto 
bylo třeba i dno opatřit prolisy a ocelovými výztuhami, pomocí nichž je celé dno přichyce-
no závěsy k rámové konstrukci celého těla kontejneru. 

obr 4.4, 4.5, 4.6, 4.7  - Rozfázovaný proces vysypávání
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4.4 Víka

Bylo třeba také zajistit funkci vík kontejneru. Ta jsou vyrobena z HDPE, tedy z lineárního 
polyetylénu metodou tlakového vstřikování. Každé z vík je k celku kontejneru připojeno 
závěsem v horní hraně víka. Bylo třeba zajistit víko ve stále zavřené poloze. O to se stará 
pružina odtláčející víko směrem ven z kontejneru, tedy do zavřené polohy. Otevření víka 
probíhá tak, že je víko zatlačeno přímo vyhazovaným odpadem směrem dovnitř kontej-
neru, není tedy třeba na víko, které je často znečištěné, sahat holou rukou. Stejně tak 
zavření víka se objede bez zásahu člověka, stará se o něj pružina.

4.5 Dno

Dno je samostatný dil kontejneru. Jak jsem jiý zmínil v kapitole 4.4 Svoz a vysypávání, 
slouží otevíratelné dno k vyprazdňování kontejnerů. Tvar dna pochopitelně kopíruje tvar 
podstavy dané nádoby. Dno každé nádoby je dvoudílné se, dělení probíhá v polovině 
plochy podstavy, z toho plyne, že se dno při vysypávání rozevírá. Dno není ploché, vnější 
hrana je vytazěna směrem nahoru a vzniklý kout je zaoblen konstentním radiusem. Toto 
napomáhá pevnosti dna. Na stranách je dno ke zbytku kontejneru, v tomto příadě k rámu, 
připojeno závěsy, jenž umožňují jeho rozevírání. Jelikož při vysypávání spočívá váha celé-
ho kontejneru právě na jeho dně, bylo třeba dno zesílit podélnými prolisy. Právě v místě 
těchto prolisů je dno přichyceno závěsy k vnitřní rámové konstrukci kontejneru. Nebylo by 
zpevnění vzniklé použitím prolisu dostatečné, bylo by možno ze spodní strany do tohoto 
prolisu zasadit podpůrné jekly obdélníkového průřezu. K těmto prolisům, a případně ke 
kovovým výztuhám, je jsou přichyceny táhla mechanismu zajišťujícího vyklápění dna. Tato 
táhla jsou také připevněna závěsy. Tyto závěsy je třeba dostatečně nadimenzovat, neboť 
na nich, jak jsem již zmínil, při vysypávání spočívá váha celého kontejnetu včetně váhy 
odpadků. Aby se zabránilo odírání dna, je dno opatřeno šesti gumovými nožičkamim čtyři 
jsou umístěny u vnější hrany, zbývající pár nožiček je umístěn pod spárou určující rozeví-
rání dna.
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5 Závěr

Diplomové práci předcházela rozsáhlá rešerše sestávající ze tří částí. Šlo o historickou 
analýzu, technickou analýzu a designovou analýzu. Ekologicky smýšlející člověk jsem byl 
vždy, tato seminární práce a její příprava mi však ještě více otevřela oči a uvědomil jsem 
si obrovskou důležitost zodpovědného přístupu k životnímu prostředí a našemu okolí. 
Hlavním producentem odpadků z domácností jsou pochopitelně města, kde je největší 
koncentrace obyvatel. Ve městech se ale také nejlépe šíří osvěta a města mají prostředky 
a možnosti ekologického nakládání s odpady, sběrné dvory a recyklační stanice jsou větši-
nou situovány v jejich okolí. Proto i město velmi ovlivnilo můj návrh, koncept i tvarování. 
A právě pro město by tato práce měla být přínosem. 
Návrh jsem koncipoval jako střízlivou vizi vhodnou pro realizaci, přínosné pro mne bylo 
přemýšlet nad celkem kontejnerů jako nad reálným projektem, který je třeba vyrobit s 
použitím aktuálních technologií s ohledem na finanční prostředky. Myslím, že jsem se díky 
této práci naučil stát oběma nohama na zemi a také přemýšlet nad projektem do nejmen-
ších detailů.
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