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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá návrhem sady košů na tříděný odpad. Cílem práce je navrhnout 

originální produkt, s ohledem především na variabilitu pouţití. Klíčová je moţnost plného 

přizpůsobení individuálním potřebám uţivatele.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
koš, recyklace, odpad, ţivotní prostředí, interiér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The bachelor thesis deals with the design of a set of bins for sorted waste. The aim of the 

thesis is to design an original product, especially with regard to variability. The key is the 

ability to fully adapt to the individual needs of the user. 
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bin, recycling, waste, environment, interior 
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1 ÚVOD 

Odpady jsou s lidstvem spojeny uţ od jeho prvopočátků. Není moţné určit, od kterého 

milníku nazývat odpady opravdu jejich názvem. Pokud byl člověk součástí přírody, nelze 

jeho vyslouţilé nástroje nástroje, případně zbytky potravy, nazývat odpadem. Příroda jako 

taková vlastně slovo odpad nezná. Veškeré „suroviny“, ať uţ je to voda, organické 

sloučeniny, minerály nebo cokoliv jiného podléhají svým přirozeným ţivotním cyklům 

a příroda je tak vlastně vynálezcem dokonalé recyklace. [1] 

Třídění odpadu ještě stále pro některé lidi není samozřejmostí ať uţ z jakéhokoli důvodu. 

Buď je to jejich pohodlnost, lenost třídit odpad a kaţdý koš vynášet do jiné popelnice nebo 

jen dosud nenašli ţádnou variantu třídění, která by pro ně byla přijatelná nebo by se jim 

dokonce líbila. Těmto problémům chci svým návrhem čelit a učinit třídění odpadu 

v domácnosti pohodlnějším a příjemnějším. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Designerská analýza 

Dnešní trh nabízí nepřeberné mnoţství košů a nádob na smíšený odpad. Na tříděný odpad 

se pouţívají v domácnostech především sortery zabudované v kuchyňských linkách. 

Řešení se samostatnými nádobami, které se dají případně upevnit na stěnu je na trhu málo 

a jsou většinou určená například pro větší pracoviště.  

 Historie 2.1.1

Problémy s odpadem se objevily v době, kdy se lidé začali shromaţďovat ve městech. 

Řecká a římská města byla velmi pokroková, protoţe zde pravidelně probíhaly úklidy 

a odpadky se vyváţely za hradby města. Opravdový zlom nastal aţ v 19. století, kdy se 

odpad začal cíleně shromaţďovat v nádobách, které se pak vyváţely na improvizované 

skládky. V Paříţi se těmto nádobám říká poubelle, podle místního prefekta Eugena 

Poubelle (1831-1907), který vydal příkaz, aby veškerý odpad byl ukládán do nádob 

a definoval, jak mají tyhle nádoby vypadat. Jednalo se o nádoby, jejichţ vnitřní část byla 

kovová, aby se do nich mohl sypat i horký popel. V Praze existuje nádobový systém 

od roku 1923. Řízené skládky a spalovny se začínají objevovat v druhé polovině 20. 

století. [1] 

 

V období po roce 1989 zaznamenáváme obrovský nárůst produkce odpadů. Tím vznikla 

i potřeba třídit a proto vzniká společnost EKO-KOM, která dnes zaštiťuje třídění obalové 

sloţky odpadů v ČR. [1] 
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 Přehled současných výrobků 2.1.2

Skříňkový koš z nerezové oceli – AJ Products 

Jednoduché a praktické řešení třídění odpadu. Modul můţe stát buď volně v prostoru nebo 

je moţné jej přichytit na zeď v libovolném uspořádání. Kaţdý z modulů je vybaven 

vyjímatelnou nádobou s drţadlem. Označení koše je řešeno barevným symbolem pro 

recyklaci s barvou odpovídajícího druhu odpadu umístěném na čelní straně koše. Kaţdá 

skříňka je vyrobena z nerezové oceli a to ve variantách s jednou, dvěma nebo třemi 

přihrádkami pro nádoby na 15, 30 nebo 45 litrů odpadu. Výrobce uvádí ideální pouţití 

tohoto koše v kancelářích a ve školách, kde má ţáky seznámit s důleţitostí třídění odpadu. 

Na tomto produktu oceňuji moţnost libovolného rozmístění košů, moţnost skládání košů 

nad sebou, dostupnost ve více velikostech a způsob řešení jejich vynášení. Za nedostatky 

povaţuji příliš sterilní vzhled – nevhodné pro pouţití v domácnosti a nutnost při kaţdém 

pouţití otevírat nádobu. [2] 

 

 

Odpadkové koše řady EKOMODUL 

Tento produkt je moţno pořídit buď jako sestavenou sadu v různých variantách nebo jako 

jednotlivé části. Dělení na sektory umoţňuje vytvořit sestavu přesně na míru konkrétním 

poţadavkům. Moduly poloţené na sobě jsou kvůli stabilitě vůči sobě fixovány. Do modulů 

se pak vkládají samotné koše o objemu 15 l – menší a 30 l – větší, které jsou jednoduše 

vyjímatelné pro vyprazdňování a čištění. Rozlišení jednotlivých košů je řešeno barevnými 

víky u menších, u větších pak barevnými samolepkami s piktogramy, které výrobce 

dodává. Celá sestava je vyrobena z plastu. Za velkou výhodu ěchto košů bych povaţoval 

jejich flexibilitu a variabilitu a to jak v moţnosti sestavení, tak v přizpůsobení objemu košů  

obr. 2-1 Skříňkový koš – AJ Products [2] 
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v závislosti na mnoţství jednotlivých druhů odpadu. Za nevýhody povaţuji celkový vzhled 

sestavy a opět nutnost otevírat koš. Minimálně u spodní části by mohl být k dispozici noţní 

pedál. [3] 

 

 

Třídící systém od PoubelleDirect 

Tento třídící systém zaujme na první pohled svou odlišností od všech standartních řešení, 

které jsou aktuálně na trhu. Produkt navrhla a prodává francouzská firma PoubelleDirect, 

která se zaměřuje na udrţitelný rozvoj a sniţování emisí CO2. Koše jsou vyrobeny 

z vysoce kvalitní nerezavějící oceli, která je dostupná v libovolných barvách. Nádoby je 

moţné konfigurovat libovolně – buď do řady kolem stěny, kaţdou zvlášť nebo i do čtverce 

v případě umístění v prostoru. Výrobce je schopen zhotovit nádoby v objemu od 30 do 200 

litrů, podle kokrétních poţadavků zákazníka. Kaţdá nádoba má otvor ve tvaru 

odpovídajícímu druhu odpadu. Mimo to jsou otvory výrazně barevně odlišeny a opatřeny 

piktogramy pro ještě snazší rozpoznání. Další výhodou je to, ţe hrdla nádob jsou volně 

přístupná a zároveň ještě nakloněná v mírném úhlu do prostoru, coţ uţivateli ještě více 

usnadní přístup. Malou nevýhodou je nemoţnost připevnění košů na zeď nebo skládání 

nádob nad sebe. [4] 

 

 

 

 

 

obr. 2-2 Odpadkový koš EKOMODUL [3] 
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Koš Sortera od Ikea 

Jednoduchý levný variabilní systém s otevíracím víkem. Jako materiál je pouţit 

polypropylenový plast. Nádoby nemají vnitřní vloţku, tudíţ je vhodné do nich ukládat 

pouze čisté obaly. Výhodou je moţnost organizování nádob nad sebou, nevýhodou můţe 

být velikost otevíracího víka a nemoţnost přichytit koše na stěnu. Dvě nádoby se vyrábí se 

v objemech 37 a 60 litrů. Rozlišení pro různé druhy odpadu si uţivatel řeší sám, podle své 

potřeby. [5] 

 

 

obr. 2-3 Třídící systém PoubelleDirect [4] 

obr. 2-4 Sortera Ikea [5] 
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Franke 300 - Sorter 300-60 Trio 

Často pouţívanou variantou třídění odpadu v domácnosti jsou tzv. sortery. Jedná se 

o nádoby, které jsou posazené na vysouvací platformě a vestavěné do kuchyňské linky. 

Tím se dá dosáhnout úplného skrytí nádob. Výhodou je moţnost konfigurace jednotlivých 

nádob podle potřeb zákazníka. V tomto případě se jedná o nádoby o objemech 2x 10 l a 1x 

22 l. Víko je vybaveno aktivním uhlíkovým filtrem pro pohlcování nepříjemných pachů, 

který se dá jedoduše vyměnit. Součástí sorteru je i výsuv od firmy GRASS, vybavený 

brzdou pro hladký dojezd při zavírání. Nevýhodou můţe být vyšší pořizovací cena. [6] 

 

2.2 Technická analýza 

Koše jako takové se od sebe základní konstrukcí příliš neliší. Čím se ale lišit mohou je 

tvar, objem, materiál, ze kterého jsou vyrobeny, způsob otevírání a prostor pro který jsou 

určeny.  

 Základní konstrukce 2.2.1

Ve většině případů je koš tvořen několika základními částmi. Patří mezi ně vnější plášť 

s oddělitelným nebo alespoň otevíracím víkem a vnitřní plášť, do kterého se umisťuje 

sáček. Dále nějaký typ mechanismu, díky kterému je moţné koš otevírat. Nádoba se dá 

na zeď zavěsit dvěma způsoby. Prvním řešením je konzole, která se připevní ke stěně 

pomocí vrutů a hmoţdinek a na ni se potom samotná nádoba zavěsí. Tento způsob je 

praktický především díky tomu, ţe nádobu je moţné kdykoliv jednoduše sundat 

a vyprázdnit nebo umýt [7]. Druhým řešením je přivrtání koše ke stěně nebo ke dvířkám 

skříňky přímo skrz zadní stěnu nádoby. Tím logicky odpadá moţnost koš sundávat, takţe 

je vhodná spíše pro koše s vnitřním vysazovacím košem nebo sáčkem. [8] 

obr. 2-5 Franke 300 - Sorter 300-60 Trio [6] 
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 Tvar a označení 2.2.2

Drtivá většina košů vychází z tvaru válce nebo kvádru, coţ je logické, protoţe tyhle tvary 

jsou prostorově nejvýhodnější. Jakýkoliv sloţitější tvar by komplikoval manipulaci 

s vnitřním pláštěm a znesnadňoval by vysypávání nádoby. Hned po tvaru je 

nejdůleţitějším prvkem označení kaţdé nádoby. Obzvlášť v případě, ţe se jedná o koše 

na tříděný odpad. Uţivateli musí být na první pohled jasné, do kterého koše daný odpad 

vloţit. Výhodné je označit koš nebo víko zaţitými barvami pro různé typy odpadu. Zelená 

pro sklo, ţlutá pro plasty, modrá pro papír a případně oranţová pro nápojové kartony [9]. 

Někteří výrobci tyto barvy doplňují ještě blíţe specifikujícími piktogramy. Nejjednodušším 

způsobem je pak na nádoby umísit nápis se slovy vystihujícími druh odpadu. 

 Objem 2.2.3

Koše určené do interiéru je moţné dostat v objemech od 5 do 150 litrů, ovšem nejčastěji se 

setkáváme s objemy okolo 15 – 50 litrů [10]. Objem koše se odvíjí od konkrétního pouţití 

(místo, typ odpadu, frekvence vynášení). Nejmenší jsou vhodné pro pouţití např. 

v koupelnách pro drobné kosmetické předměty, ty největší například na chodbách škol 

nebo kanceláří. 

obr. 2-6 Koš Touch Bin 3L [7], Variera - IKEA [8] 
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 Materiál 2.2.4

Nejčastěji jsou koše vyráběny z plastu, popřípadě z kovu. Nejpouţívanějším materiálem 

pro nádoby vstřikované do forem je polypropylen [11]. Plast má velkou výhodu ve své 

nízké hmotnosti, proto se pouţívá pro celé nádoby, u kterých se předpokládá, ţe s nimi 

bude často manipulováno nebo pro vnitřní pláště větších košů, které se dají oddělit 

a vynést samostatně. Kovové koše mají výhodu ve své robustní konstrukci a stabilitě, takţe 

jsou vhodné především na místa, kde se předpokládá větší mnoţství lidí a tím pádem i větší 

riziko poškození nádoby.  

 Způsob otevírání 2.2.5

Hrdla nádob jsou řešena různě. Nejjednodušší varianta je nechat víko zcela otevřené. To 

s sebou nese řadu výhod. Takový koš bude fungovat vţdy a je menší pravděpodobnost, ţe 

se poškodí. Zároveň není nutné jej jakkoliv otvírat a přístup k němu je ze všech typů 

nejjednodušší. Na druhou stranu jej není moţné zavřít.  

 

 

 

Dalším způsobem otvírání je nášlapný pedál. Jedná se o velmi jednoduchý mechanismus, 

který přenese sílu stlačení pedálu aţ k mechanismu otvírání víka. Tento mechanismus se 

ale nedá pouţít u košů zavěšených na zdi.  

obr. 2-7 Otevřené víko – Salliere PC 

[12] 
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Nejjednodušším systémem otevírání je klasické víko, které je otočné v jednom bodě. 

Otevírá se lehkým pootočením rukou. 

 

obr. 2-9 Otevírací mechanismy 

Existují také koše s víkem, které stačí lehce promáčknout prstem a mechanismus 

s pruţinou víko zvedne. Posledním neméně pouţívaným způsobem je bezdotykové 

otevírání. Funguje na principu infračerveného senzoru, který po přiloţení ruky zhruba 

15 cm od senzoru víko otevře. Na jedno nabití takový koš vydrţí aţ 3 měsíce, záleţí 

na typu akumulátoru. 

 

obr. 2-8 Nášlapný mechanismus [14] 

obr. 2-10 Bezdotykové otevírání – 

1home [13] 
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 Technologie výroby plastových nádob 2.2.6

Vstřikováním se vyrábějí takové výrobky, které mají buď charakter konečného výrobku 

a nebo jsou polotovary nebo díly pro další zkompletování samostatného celku. Výrobky 

zhotovené vstřikováním se vyznačují velmi dobrou rozměrovou i tvarovou přesností 

a vysokou reprodukovatelností mechanických a fyzikálních vlastností. Technologie 

vstřikování je nejrozšířenější technologií na zpracování plastů, je to proces diskontinuální, 

cyklický. Vstřikováním lze zpracovávat téměř všechny druhy termoplastů.  

Vstřikování je způsob tváření plastů, při kterém je dávka zpracovávaného materiálu 

z pomocné tlakové komory vstříknuta velkou rychlostí do uzavřené dutiny kovové formy, 

kde ztuhne ve finální výrobek. Tlaková komora je  součástí vstřikovacího stroje a zásoba 

vstřikovaného materiálu se v ní stále doplňuje během cyklu. Výhody vstřikování jsou 

krátký čas cyklu, schopnost vyrábět sloţité součásti s dobrými tolerancemi rozměrů 

a velmi dobrou povrchovou úpravou, ale i konstrukční flexibilita, která umoţňuje 

odstranění konečných úprav povrchu a montáţních operací. Hlavní nevýhodou v porovnání 

s ostatními metodami zpracování plastů jsou vysoké investiční náklady, dlouhé doby nutné 

pro výrobu forem a potřeba pouţívat strojní zařízení, které je neúměrně velké v porovnání 

s vyráběným dílem. [15]  

 

obr. 2-11 Technologie vstřikování plastu [15] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Podle průzkumu firmy EKO-KOM se v roce 2016 72% občanů České republiky aktivně 

zapojilo do třídění odpadů, coţ je v porovnání s ostatními státy EU velmi dobrý výsledek 

[16]. I přesto je ale důleţité neustále lidi motivovat, aby začali odpad třídit nebo v třídění 

pokračovali. Ve větších domácnostech se často řeší třídění právě sortery zabudovanými 

v kuchyňských linkách. Tím se koše stávají čistě praktickou záleţitostí, která je schovaná 

očím obyvatelů domácnosti. V menších bytech se třídění řeší různě. Buď jednoduchými 

nádobami v lince, v kuchyni nebo v nějakém méně reprezentativním prostoru, kde nebudou 

poutat pozornost. Někdy se můţeme setkat i s improvizovanými způsoby třídění, jako je 

například na zdi pověšená papírová nebo igelitová taška.  

Většina obyčejných košů na současném trhu je určena pouze na jeden typ odpadu. 

V případě, ţe se jedná o koš na tříděný odpad do domácnosti, je to většinou mohutná 

nevzhledná nádoba s třemi vnitřními plášti. Chybí moţnost zvolit si počet a velikost nádob 

v podobném stylu, které jsou přizpůsobeny poţadavkům jednotlivých druhů odpadu a ještě 

se případně dají zavěsit na zeď. 

3.2 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je navrhnout design interiérových plastových košů na tříděný odpad 

s kapacitou 15 l, s moţností zavěšení na zeď. Tyto koše by měly tvořit sestavu buď stejně 

nebo různě objemných košů a umoţňovat její řazení jak při volném postavení v prostoru, 

tak i na stěně. Cílovou skupinou jsou obyvatelé menších bytů. Výsledný návrh by si měl 

brát ze současných produktů to nejlepší. Cíle práce: 

 výchozí koš o objemu 15 l, 

 více různě velkých nádob se společnými prvky, 

 tvarově výhodné nádoby, 

 otvory přizpůsobené druhu odpadu, 

 pohodlné uchycení sáčku, 

 praktické otevírání nebo sundávání nádob při vynášení, 

 jasné a výstiţné označení nádob, 

 stabilní systém uchycení na zeď. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Varianta I 

První variantou je sada košů o stejném objemu 15 l. Jsou vysoké 340 mm a v nejširší části 

u víka měří 267 mm. Celý tvar vychází z trojúhelníku se zkosenými vrcholy. Podstava má 

oproti části u víka více zkosené vrcholy, proto se nádoba směrem nahoru rozšiřuje. 

V tomto případě zároveň zůstávají boční stěny totoţné a nádoby se tak dají skládat vedle 

sebe způsobem, který je naznačen na obrázku. Koše je moţné poskládat podél stěny 

a zaberou tak minimum místa. Různě barevná víka zajišťují přehledné rozlišení nádob pro 

různé typy odpadu. Tomu pomáhají i různě tvarované otvory pro konkrétní odpady. Víka 

drţí na místě díky zuţujícímu se tvaru a vodícímu profilu uvnitř koše. Koš je moţné 

pouţívat buď bez sáčku nebo s ním. V druhém případě se sáček přehne přes okraj nádoby 

a přiklopí se víkem. 

 

4.2 Varianta II 

Druhou variantou jsou netradičně tvarované koše o různých objemech. Nejmenší má 

základní objem 15 l, další potom přibliţně 22 l a 30 l. Díky tomu si můţe uţivatel vybrat 

na základě vlastních zkušeností, jakého odpadu vyprodukuje nejvíce a tomu přizpůsobit 

i velikost nádob. Jsou ideální pro pouţití ve třech kusech, coţ je ve většině případů 

dostačující. Výchozí řazení v prostoru vychází půdorysně z trojúhelníku, coţ vytváří 

zajímavý celek. Dále je moţné nádoby řadit v libovolném počtu trojic. Při zavěšení 

na stěně je moţné pouţít libovolný počet nádob. 

obr. 4-1 První variantní návrh 
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4.3 Varianta III 

Třetí variantou jsou koše vycházející z tvaru kvádru, který se směrem dolů zuţuje. Průřez 

u víka a u dna je zachován, mění se pouze výška jednotlivých nádob. Základní objem je 

opět 15 l, další dva potom 22 l a 30 l. Tento systém umoţňuje velké mnoţství kombinací 

jak objemů, tak i vík s různými otvory a tím se tak plně přizpůsobit individuálním 

poţadavkům uţivatele. Nádoby se dají řadit jak v prostoru, tak i na stěně v libovolném 

objemu i počtu nádob a díky svému tvaru jsou prostorově nejvýhodnější. Při řazení 

na stěně je výhodné umístit hrdla nádob do stejné úrovně a tím dosáhnout stejného přístupu 

ke kaţdé nádobě. Nádoby jsou ke stěně přichycené konzolou, která je připevněna šrouby 

přímo do stěny. 

 

obr. 4-2 Druhý variantní návrh 

obr. 4-3 Třetí variantní návrh 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ  

5.1 Nádoba 

Finální řešení vychází z třetího variantního návrhu. Nádoba má tvar kubusu, protoţe je 

prostorově nejvýhodnější. Nádoby mají čtvercový průřez se zaoblenými rohy, který se 

směrem dolů zuţuje. Rohy jsou zaoblené do rádiusů, které se směrem dolů rozšiřují. 

U větších variant je zachován počáteční a koncový průřez, mění se pouze proporce 

v průběhu tvaru. Tohle řešení umoţňuje pouţít různá víka na různé velikosti koše a tím 

zajistit jejich variabilitu. Objemy jsou měřeny od okraje nádob. 

 

 

Z bočního pohledu je nádoba u hrdla seříznutá podle konvexní křivky, která je skloněná 

směrem k čelní straně nádoby, ale zároveň u zadní stěny netvoří ostrou hranu. Tento 

náklon potom napomáhá lepšímu přístupu při pouţívání koše.  

 

 

obr. 5-1 Tvarové řešení nádob 

obr. 5-2 Boční seříznutí 
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Na zadní straně nádoby v horní části je stěna prolisovaná dovnitř. Tento prolis má více 

funkcí. První a nejdůleţitější funkcí je moţnost připevnění koše na zeď. V tomto případě 

se vyuţije plastová konzola, upevněná do stěny. Díry jsou v horní části prolisu umístěny 

tak, ţe jimi jde vidět při zavěšování na konzolu a zajišťují tak to, aby se dal koš bez 

problémů zavěsit do správné pozice. Druhou, neméně důleţitou funkcí prolisu je podpora 

pro víko. Prolis víko fixuje na zadní straně nádoby. Po bocích a na čelní straně z vnitřní 

strany nádoby potom víko fixují podpory, které plynule vybíhají a zase mizí ve stěnách 

nádoby. Celá nádoba potom stojí na hraně, která ve středech stran splývá se dnem 

a v rozích vystupuje. Nádoba je tedy v kontaktu s povrchem jen na čtyřech segmentech této 

lišty. 

 

5.2 Konzola 

Tvarové řešení konzoly přímo vychází z negativního tvaru prolisu, do kterého při zavěšení 

konzola dosedá. Je tvarovaná tak, aby horní plocha s čepy dosedala na horní plochu 

v prolisu a udrţovala tak koš ve stabilní poloze. Celý tvar je oproti negativu zredukován 

a odlehčen. Konzola je tvořena plochami a ţebry o tloušťce 2 mm. Horní část v místech 

přišroubování dosedá celou svojí plochou na stěnu a spodní část se o stěnu bude opírat jen 

dvěmi hranami ţeber a spodním okrajem. Díry na upevnění do stěny mají rozteč 55 mm.  

obr. 5-3 Spodek a podpory pro víko 

obr. 5-4 Konzola a její umístění 
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5.3 Víka 

Poslední významnou částí koše je víko. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o koše pro tříděný 

odpad, má kaţdý druh svůj originální otvor přizpůsobený odpadu, který se vyprodukuje 

v běţné domácnosti. Různé tvary otvorů vík v kombinaci s barvami potom tvoří v sestavě 

košů nápaditý prvek. Víko je prohnuté ve stejném sklonu jako je nádoba seříznuta. 

Ze spodní strany víka se nachází paprskovité ţebrování, které zajišťuje celkovou pevnost 

víka. 

Po delší debatě bylo vybráno 7 typů vík pro stejný počet druhů odpadu. V návrhu je 

přiřazena kaţdému víku specifická barva a pro specifický druh odpadu, nicméně 

v monochromatické verzi je moţno konfigurovat víka libovolně, podle přání daného 

uţivatele. 

 

obr. 5-5 Půdorysy jednotlivých vík 
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Sklo 

Prvním typem víka je víko pro skleněný odpad. Pro tento typ odpadu byl zvolen kruhový 

výřez o průměru 130 mm. Tvar kruhu je zvolen s ohledem na současné pouţití i u větších 

kontejnerů. Lidé mají tenhle tvar zaţitý právě se skleněným odpadem, proto není důvod jej 

měnit. Vychází také z tvaru typického pro tenhle materiál, např. lahve od vína, lahvičky 

od parfémů, zavařovací sklenice, svícny apod. Velikost 130 mm je dostatečná pro většinu 

typů běţně dostupných skleněných lahví. Předpokládá se pouţití s jednou z větších nádob. 

 

 

Plast 

Dalším typem je víko pro plastový odpad. Vychází ze stejného průměru kruhu jako víko 

pro sklo, oproti němu je však kruh rozpůlený a roztaţený do stran. Plastového odpadu se 

v domácnosti spolu s papírovým odpadem vyprodukuje asi nejvíce, proto je tento otvor 

dostatečně velký a tím pádem i univerzální pro širokou škálu obalového materiálu. Opět se 

předpokládá kombinace s jednou z větších nádob. 

 

 

obr. 5-6 Víko pro sklo 

obr. 5-7 Víko pro plast 
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Papír 

Pro papírový odpad byl zvolen jednoduchý diagonální výřez s polovičním rádiusem neţ 

u předchozích dvou typů vík. Opět vychází z tvaru pouţívaného u běţných kontejnerů. 

Podlouhlý otvor umoţňuje vyhazovat listy papíru, noviny, časopisy a u rozměrnějšího 

obalu se předpokládá, ţe se dá poskládat či sešlápnout, proto by se nemělo stát, ţe by daný 

předmět neprošel skrz otvor. Vzhledem k velikosti běţně vyprodukovaného papíru 

v domácnosti je moţno toto víko kombinovat i s nejmenším objemem nádoby. 

 

 

Elektro 

Výřez pro elektroodpad přímo vychází z otvoru pro papír. Jedná se o dva na sebe kolmé 

diagonální výřezy. Tvar kříţku v kombinaci s červenou barvou můţe evokovat nebezpečí, 

zákaz nebo například polaritu u akumulátoru. Otvor vyhovuje svým tvarem jak menším 

elektrozařízením, všem typům baterií, tak i větším plošným deskám a obvodům. Pro tento 

typ odpadu je nejvhodnější nejmenší objem nádoby, z důvodu malého mnoţství 

vyprodukovaného odpadu. 

 

 

obr. 5-8 Víko pro papír 

obr. 5-9 Víko pro elektroodpad 
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Nápojové kartony 

Otvor pro tetrapaky vychází přímo z tvaru pro plasty. Jedná se o diagonální výřez se 

stejnými rádiusy na okrajích jako na otvoru pro plast a sklo. I přesto, ţe se doporučuje 

tento druh obalů sešlapávat a tím pádem by stačil i uţší otvor, rozhodl jsem se právě pro 

tento. Je totiţ dostatečně velký pro dlaň a tím pádem umoţňuje skládání obalů v nádobě 

koše tak, aby zabraly co nejméně místa. Tento typ víka je vhodné kombinovat se všemi 

objemy nádob v závislosti na konkrétních poţadavcích. 

 

 

 

Kov 

Otvor pro třídění kovu vychází z rádiusů vík pro papír a elektroodpad. Výřez zabírá 

poměrně velkou část víka, protoţe se u kovového odpadu předpokládá, ţe se nedá 

zmáčknout a tím pádem zmenšit jeho objem. Jedná se o nápojové plechovky, plechové 

obaly od ovoce, zeleniny, ryb a další drobnější kovové předměty vyprodukované 

v domácnosti. Vzhledem k objemu tohoto odpadu je moţné vyuţívat i nejmenší objem 

nádoby. 

 

obr. 5-10 Víko pro nápojové 

kartony 

obr. 5-11 Víko pro kov 
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Směsný odpad 

Tento druh odpadu poněkud vybočuje z řady. Nejedná se o ţádný konkrétní druh odpadu, 

proto je otvor co nejvíce univerzální. Vychází z tvaru čtverce, ovšem se zaoblenými rohy, 

které svými rádiusy opět korespondují s předchozími víky. Výřez je největší ze všech 

a umoţňuje tak vhazování všech moţných typů odpadu. Podle produkce směsného odpadu 

je moţné kombinovat víko se všemi objemy nádob. 

 

  
obr. 5-12 Víko pro směsný odpad 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ 
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Konstrukčně technologické řešení 

 Pouţité materiály a výroba 6.1.1

Jako materiál pro výrobu nádob, vík i konzolí byl vybrán polypropylenový plast. Je 

vhodný pro vstřikování do forem a tedy ideální pro výrobu tohoto koše. Výhodami 

technologie vstřikování je, ţe výrobky mají vysokou rozměrovou i tvarovou přesnost pro 

sériovou opakovatelnost procesu, na jeden cyklus lze získat konečný díl, a to i velmi 

tvarově sloţitý s výbornou kvalitou povrchu a ve velmi krátkých výrobních cyklech [17]. 

Vyniká také svojí mechanickou a chemickou odolností, je lehký a také jeho cena je velmi 

příznivá. Koš je svým tvarem přizpůsoben pro bezproblémovou výrobu. Jeho tvar se 

postupně zespoda nahoru rozšiřuje, díky tomu nebude problém s vysazováním výlisku 

z formy. Také vnitřní podpory na uchycení vík jsou zjednodušené natolik, aby při výrobě 

nemohly způsobit problémy. Nejdraţší na výrobě plastových výlisků je výroba forem pro 

vstřikování. Z tohoto důvodu budou nádoby vyráběny pouze ve třech objemech, aby 

nedocházelo ke zbytečnému prodraţení výroby. Prolis na zadní stěně je u všech tří variant 

nádob stejný, proto můţe být i konzola pro kaţdou nádobu stejná. Na samotnou konzolu 

jsou kladeny velké nároky na přesnost, aby přesně zapadla do připraveného prolisu 

v nádobě a tak pevně celou nádobu fixovala na zdi. Výlisky ale mívají velkou přesnost 

i bez dodatečného opracování a proto lze tuto metodu bez problému pouţít i na výrobu této 

přesné součásti. Jedinný prvek, u kterého bude potřeba více forem je víko. Vzhledem 

k tomu, ţe jejich tvar je specifický pro kaţdý druh odpadu, je potřeba pro kaţdé vyrobit 

specifickou formu. Víka jsou ovšem poměrně malý díl v porovnání s nádobami, ale 

protoţe jich bude minimálně 7 druhů, výroba se tím jistě opět o něco prodraţí. Aby 

nedocházelo k deformaci vík při manipulaci nebo čistění, jsou na kaţdém z nich vytvořeny 

ze spodní strany ţebírka. Ty jsou zpravidla umístěny po obvodu celého víka, dále kolem 

daného otvoru ve víku a potom se specifickým způsobem propojují a zajišťují tak větší 

tvarovou přesnost a pevnost celého víka.  
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 Montáţ 6.1.2

Jednotlivé nádoby je moţno umístit do daného prostoru volně. V takovém případě 

nevyţadují ţádnou montáţ. Ta je vyţadována pouze v situaci, kdy chce uţivatel pověsit 

koše na stěnu. K tomu slouţí univerzální konzola, pasující na všechny tři objemy nádob, 

která se samostatně připevní na stěnu. Díry pro připevnění šrouby mají rozteč 55 mm 

a v širším průměru měří 6 mm a v menším 4 mm. Dva průměry zajistí pohodlnější 

manipulaci při montáţi. Ideální je tedy vyuţít hmoţdinky o průměru 6 mm v kombinaci 

s vruty o průměru 4 mm. Po umístění hmoţdinek do stěny přiloţíme na místo konzolu, 

volitelně můţeme pouţít i 15 mm podloţky, pro lepší rozloţení váhy a následně konzolu 

připevníme vruty. Takto usazená konzola by měla unést 10 a více kilogramů, coţ je pro 

daný účel dostačující. 

 

obr. 6-1 Ţebrování pod víkem 

obr. 6-2 Montáţ konzoly 
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6.2 Rozměry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-3 Rozměry nádob 
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obr. 6-4 Rozměry vík 
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6.3 Ergonomické řešení 

 Prostor a manipulace 6.3.1

Koše svými kompaktními rozměry zabírají opravdu jen nutné minimum místa. Při 

postavení nebo pověšení těsně vedle sebe nevzniká díky kubusovitému tvaru téměř ţádný 

nevyuţitý prostor. Při nasazování na zeď se počítá s úchopem nádoby oběma rukama 

z levé a pravé strany nebo uchopení jednou rukou na přední straně.  

 

 

Při vynášení je potom moţnost vzít i dva koše najednou díky prolisu na zadní stěně, 

do kterého se vloţí konečky prstů a koš tak uchopit jen jednou rukou. 

obr. 6-5 Moţnost uchopení koše 

obr. 6-6 Uchopení koše za prolis 
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Pouţívání koše je velmi jednoduché. Lze je vyuţívat buď se sáčkem nebo bez. U většiny 

tříděného odpadu není pouţití sáčku nezbytné. To souvisí i s pozdější recyklací odpadu. 

Většina obalů by se měla před vyhozením do koše alespoň zběţně vymýt, aby nedocházelo 

k plesnivění a zbytečnému znečišťování daného materiálu. Kdyţ bude uţivatel tuto zásadu 

dodrţovat, není potřeba sáčky vyuţívat prakticky vůbec. Pokud se ale uţivatel rozhodne, 

ať uţ z jakéhokoli důvodu, sáčky vyuţívat, je jejich pouţití velmi jednoduché. Sáček 

poţadovaného objemu se vloţí do nádoby, přehne se z venku přes okraj nebo se nechá jen 

o pár centimetrů přečnívat bez přehnutí a přiklopením víka se fixuje v místech dotyku víka 

s podpíracími lištami. Další variantou bylo, aby se sáček fixoval hroty v podporách. Ovšem 

z důvodu moţnosti porušení sáčku v místech dotyku jsem od této varianty upustil. 

V případě pouţití koše bez sáčku se víko na hrdlo jednoduše poloţí a drţí na horní ploše 

prolisu a lištách, které vedou dokola. Víka a otvory v nich jsou navrhnuty specificky pro 

kaţdý druh odpadu na základě velikosti odpadků, které běţná domácnost vyprodukuje. 

Tomu by měl odpovídat i tvar otvoru, který danému odpadu nejvíce vyhovuje nebo 

evokuje uţivateli, jaký odpad skrz něj vyhodit. Většina odpadu by se tedy měla dát vhodit 

skrz přidělený otvor. V případě, ţe je větší, víko se jednoduše zvedne. Opět byla varianta, 

ţe by víka měla ještě zvlášť výřez na uchopení, to se ovšem ukázalo jako nadbytečné právě 

kvůli tomu, ţe všechny otvory jsou dostatečně velké na to, aby se jimi dala prostrčit dlaň 

a víko tak zvednout. Dalším důvodem bylo zachovat celkovou čistotu  tvaru a zbytečně 

nenarušovat plochu otvorem pro uchopení. Doporučená výška uchycení ve stěně je 

650 mm (měřeno od podlahy po nejvyšší část koše). Do této výšky se dospělý člověk bez 

námahy dosáhne a pro děti to ještě není příliš vysoko. 

 

 

Konzoly barevně ladí s víky. To je praktické zejména při vynášení košů, kdyţ uţivatel 

zapomene, kde měl jaký koš pověšený. Podle barevných konzol, které zůstavají ve stěně 

uţivatel bezpečně pozná, kam koš zpátky pověsit. 

 

 

obr. 6-7 Poloţená a zavěšená sada vůči lidské postavě 
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 Hygiena 6.3.2

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o odpad, musíme brát ohledy zejména na hygienu. O to více, 

pokud jsou cílovou skupinou obyvatelé menších bytů a dá se očekávat, ţe se budou kolem 

košů často pohybovat v poměrně malé vzdálenosti. Z toho důvodu je opravdu potřeba dbát 

na to, aby se v koších nacházel odpad tříděný a neznečištěný. V tomto případě nebude 

z hlediska hygieny vadit, kdyţ se víka budou uchopovat za otvor, kterým se vhazuje 

odpad. U koše na smíšený odpad se dá předpokládat znečištění o něco větší. Proto jsou 

nádoby navrţeny tak, aby je tvořil co nejjednodušší a nejplynulejší tvar a nevznikala tak 

ţádná slepá místa, která by se špatně umývala nebo ve kterých by se mohla drţet nečistota. 

Plastový koš je moţno čistit vodou a klasickými přípravky do kuchyně. Za předpokladu, ţe 

koše budou umístěny v sadě na jednom místě v bytě, dá se očekávat, ţe se kolem nich bude 

podlaha rychleji znečišťovat. Proto je výhodné mít koše zavěšené na stěně a mít tak 

moţnost pod nimi podlahu jednoduše vymést nebo vytřít bez nutnosti manipulovat 

s nádobami. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Velkým potenciálem tohoto návrhu je variabilita řešení konkrétních konfigurací jak 

objemově, tak právě i barevně. Barva nádob by měla odpovídat jejich jednoduchému tvaru. 

Cílem práce bylo vytořit koše, které nebudou nijak výrazně narušovat daný interiér, proto 

jejich barva je decentní, nenápadná. Celkově jsem vybral čtyři varianty, a u všech z nich je 

zachována světle šedá barva nádoby – odstín RAL 9002 – Šedobílá. Liší se tedy pouze 

barvy vík a konzol.  

Pro základní monochromatickou verzi jsem pro víka zvolil odstín světle šedé – odstín RAL 

7047 – Telešedá 4, která je jen nepatrně tmavší neţ barva samotných nádob. Jedná se 

o nejjednodušší a nejméně výraznou variantu, která svým vzhledem nenaruší ţádný světlý 

interiér. 

 

 

Další, také monochromatickou variantou, je návrh, který se liší odstínem vík. Je pouţita 

tmavší šedá barva – odstín RAL 7045 - Telešedá, která dodává celkovému vzhledu určitý 

kontrast a působí rázněji. Tuto variantu lze volit do modernějšího interiéru, kde je 

kombinován například beton se světlými materiály. 

 

obr. 7-1 Monochromatická varianta 1 

obr. 7-2 Monochromatická varianta 2 
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V první barevné variantě mají víka výrazné ţivé barvy, které jasně evokují, pro jaký typ 

odpadu jsou určeny. Tato varianta je ideální pro rodiny s dětmi. Právě děti se díky 

výrazným odstínům mohou jiţ v útlém věku seznámit a zaţít si určené barvy pro jednotlivé 

druhy odpadu. Odstíny byly zvoleny následovně: směsný odpad – RAL 7045, nápojové 

kartony – RAL 2000, papír – RAL 5015, sklo – RAL 6018, plast – RAL 1018, 

elektroodpad – RAL 3000 a kov - RAL 7047. 

 

 

Druhá barevná varianta nabízí víka v pastelových odstínech. Jedná se o kompromis mezi 

barevnou a monochromatickou variantou. Tím, ţe barvy nejsou tak výrazné, dostávají koše 

serióznější vkusný výraz. Odstíny pro tuto variantu jsou: směsný odpad – RAL 7045, 

nápojové kartony – RAL 1034, papír – RAL 5024, sklo – RAL 6019, plast – RAL 1016, 

elektroodpad – RAL 3022 a kov - RAL 7047. 

 

 

 

 

obr. 7-3 Barevná varianta 1 

obr. 7-4 Barevná varianta 2 
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7.2 Grafické řešení 

 Označení košů 7.2.1

Kromě specifických vík má kaţdý druh odpadu určen i svůj vlastní piktogram. Důleţitou 

funkci mají především u monochromatické varianty, kdy uţivateli nenapovídají barvy vík. 

Jsou ale pouţity i u barevných variant a to z toho důvodu, ţe vytváří zajímavý grafický 

prvek na čelní straně koše. Rozhodl jsem se, ţe označení kaţdého koše budou tvořit tři 

prvky. Při pouţití jednoho by se mohlo stát, ţe označení nebude na první pohled 

pochopeno, ale při pouţití tří různých piktogramů je význam jasný okamţitě. Vzniklo tedy 

sedm trojic, které spolu vzájemně souvisí šířkami a spodním zarovnáním jednotlivých 

obrázků. Jsou uspořádány do tří sloupců, z nichţ boční dva jsou uţší neţ ten prostřední. 

Všechny piktogramy jsou tvořeny jednou tloušťkou linky.  

 

 

Znázorněny jsou vţdy tři typické věci, které jsou pro daný odpad určeny. 

obr. 7-5 Tloušťky jednotlivých piktogramů 

obr. 7-6 Piktogramy 
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 Logotyp 7.2.2

Jako název pro navrţený produkt jsem zvolil slovo „Obin“. Slovo kombinuje název pro 

koš v angličtině s kruhem, který je v polovině přerušený a symbolizuje koloběh, v tomto 

případě koloběh odpadu, neboli recyklaci. Logotyp je vytvořen z kruţnic a přímek, které se 

v daných pravidlech opakují ve všech znacích. 

 

 

Logo je umístěno na horní straně víka, zarovnáno na prostředek. Prolis není příliš hluboký, 

aby nenarušoval celkovou plochu víka. Na produktu je pouţit pouze první symbol 

z důvodu opakování na kaţdé nádobě. Celé logo by působilo příliš nápadně. 

 

obr. 7-8 Logo umístěné na víku 

obr. 7-7 Logotyp 
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8 DISKUZE 

Cílem mé práce bylo navrhnout koš na tříděný odpad o objemu 15 l pro domácnost. 

Nejdůleţitějším poţadavkem mého návrhu byla variabilita a moţnost přizpůsobení košů 

individuálním potřebám uţivatele, dovolující různě početné sestavy s více verzemi řazení 

a moţností fixace na stěně. Navrţený produkt všechna tato kritéria splňuje. Základní objem 

koše má objem přibliţně 15 l. K němu byly navrţeny další dvě nádoby o objemu 22 a 30 l. 

Celkově byla vytvořena specifická víka pro 7 různých druhů odpadu. To zajišťuje 

dostatečnou variabilitu pro kaţdého uţivatele. Všechny nádoby nabízí moţnost fixace 

na stěně. 

8.1 Psychologická a sociální funkce 

Produkt je určen do malých bytů. Má jednoduchý tvar především kvůli úspoře místa a také 

kvůli tomu, aby na sebe v domácnosti nějak zbytečně neupozorňoval. Má se jednat 

o  decentní produkt, který především dobře plní svoji funkci a vypadá dobře. Produkt má 

také podněcovat k potřebě třídit odpad. Počítá se s tím, ţe jej budou vyuţívat i malé děti. 

Pro ně je důleţité, aby se jiţ od útlého věku naučily rozlišovat materiály, spojily si je 

s barvami, které odpovídají barvám kontejnerů a byly tak vedeny k třídění odpadu ideálně 

po celý jejich ţivot. Toho se podle mého názoru s tímto produktem dá velice efektivně 

dosáhnout.   

8.2 Ekonomická funkce 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o poměrně jednoduché plastové výlisky, měla by být cena 

košů nízká, aby si je mohl dovolit v podstatě kaţdý. Cílem je přimět lidi ke třídění odpadu 

a to vyţaduje variabilní levné řešení, které si můţe pořídit právě i například rodina, která 

bydlí v malém bytě. Výhodou je, ţe pokud bude uţivatel dodrţovat určité zásady hygieny 

při vyhazování odpadu, není nutné pořizovat pro většinu typů odpadů ani sáčky do koše, 

a proto je pořizovací cena konečná.  
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9 ZÁVĚR 

Po detailním seznámení s tématem bakalářské práce jsem se snaţil získat přístup k co 

nejvíce informacím o třídění odpadu a koších k tomu určených a vycházel jsem z toho při 

zpracovávání přehledu současných produktů na trhu. Vzhledem k mnoţství variant 

na současném trhu bylo sloţité vybrat příklady, které zahrnu do své rešerše. Zvolil jsem 

proto pět produktů, které fungují na jiných principech nebo jsou pouţívány v jiném 

prostředí. Tyto produkty jsem potom analyzoval a na základě toho jsem si stanovil cíle mé 

práce. Vynechal jsem všechna komplikovaná řešení, která by u cílové skupiny mohly 

působit potíţe. Poté jsem vypracoval tři varianty produktu, kaţdou s trochu jiným 

přístupem k řešení problému a nakonec byla vybrána ta tvarově nejjednodušší z nich, která 

vychází z kubusovitého tvaru. Během konzultací jsem došel k tomu, ţe je nutné vytvořit 

i větší objemy neţ jen 15 l z důvodu větších rozměrů různých druhů odpadů, např. lahví 

od vína. Poté jsem specificky pro kaţdý odpad vytvořil unikátní víko, a zkombinoval ho 

s typickou barvou pro daný druh odpadu. Dále jsem vytvořil sadu piktogramů, které 

charakterizují kaţdý druh odpadu a pomáhají s rozpoznáváním. Ty jsou potřebné zejména 

u monochromatické varianty, u barevné varianty tvoří spíše doplněk. Díky moţnosti 

zavěšení nádob na stěnu je moţné prostor pod nimi udrţovat čistý bez nutnosti manipulace 

s košem. Zároveň lze ale s koši snadno manipulovat a tím jsou splněny i ergonomické 

poţadavky. Hlavní předností celého návrhu je celková variabilita a to jak v moţnosti 

kombinací barevných nebo monochromatických vík s různými velikostmi nádob, tak 

v moţnosti pouţití různých počtů nádob. Dále je moţné si zvolit, jaké mezery mezi 

jednotlivými nádobami zvolíme při uchycení na stěnu a tím sadu přizpůsobit jakémukoli 

prostoru. Návrh tedy splňuje všechny cíle, které jsem si předem určil. 
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