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Nové centrum odpadu 
není jen sběrným dvorem.

Stane se nejvíce inovativním 
centrem nakládání s odpady
v celé České Republice.
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Sběrný dvůr jako 
nezbytná součást 
komunity

Cílem projektu je proměnit instituci sběrného dvora ve 
vyhledávané místo, které se stane jedním ze symbolů města 
i regionu. V současné době jsou sběrné dvory vnímány jako 
"černé díry na mapách měst". Tento pohled se náš projekt snaží 
překonat tím, že nabízí budovu, jejíž tvar a funkce zaujmou 
širokou veřejnost a tím se stane důležitou součástí společnosti 
a jejích veřejných služeb.

Typické symboly v území

propast

viadukty

větrné turbíny
Eko-centrum

centrum prevence
střešní krajina

prevence odpadů
trasa návštěvníka

2.NP kanceláře

2.NP návštěvnické centrum

1.NP návštěvnické centrum

1.NP kanceláře

sběrný dvůr
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Galerie recyklace a showroom znovu 
využitelných materiálů
Pro stavbu nového areálu jsou navrženy pouze recyklované 
materiály, vytváříme tak vzorový model představující možnosti 
jejich využití v reálném životě. Díky tomuto konceptu může 
vzniknout ukázkový showroom opětovného využívání 
materiálů. Návrh dokonce počítá s tím, že objekt bude sloužit 
jako experimentální laboratoř, kde bude možné přímo na 
místě recyklaci testovat a zkoušet její uplatnění v praxi. Bude 
zajímavé sledovat, jak recyklované materiály stárnou a jak 

se jejich vlivem proměňuje i samotná stavba. Také vnitřní 
boxy, vsazené do betonové superkonstrukce, mohou být 
v budoucnu snadno nahrazeny nebo obnoveny pomocí 
nově vyvinutých recyklovaných materiálů, jejichž užití bude 
pro stavební inženýry i architekty další ukázkou funkční 
recyklace v praxi. Repasovaný mobiliář bude prezentovat 
možnost vytvoření moderního vzhledu interiéru při použití 
staršího vybavení.
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Vzdělávání jako nutná
součást procesu nakládání
s odpady
Věříme, že vzdělávání veřejnosti 
hraje v tématu opětovného využívání 
materiálů zásadní roli. Proto jsme 
navrhli sběrný dvůr, který kromě své 
primární funkce sbírat a třídit odpad 
také plní funkci vzdělávací. Edukační 
centrum ukáže návštěvníkům 
všech věkových kategorií možnosti 

smysluplného zacházení s odpady. 
Prostory objektu jsou rozděleny na 
tři základní celky. První tvoří naučná 
stezka, další část je určena pro obchod 
s nejrůznějšími recyklovanými produkty. 
Poslední část galerie tvoří samotný 
sběrný dvůr s množstvím kontejnerů 
pro všechny druhy odpadu.

centrum prevence
střešní krajina

prevence odpadů
trasa návštěvníka

2.NP edukační centrum
přednášková místnost

1.NP návštěvnické
centrum
kanceláře
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Skladování

Energetické využití odpadu

Recyklace / kompostování

Opětovné využití

Prevence

My v ARCH consulting, s.r.o. jsme profesionální administrátor veřejných zakázek 
a zastupujeme obce a města ve všech režimech zadávacích řízení. Rovněž se angažuje 
v oblasti mezi obecní spolupráce.

V rámci účelového sdružování obcí prosazujeme nové moderní koncepce v odpadovém 
hospodářství. Náš tým odborníků pomáhá obcím a městům realizovat tato řešení 
v praxi, ať již pomocí organizace a administrace veřejných nadlimitních zakázek na 
dodávky služeb svozu a likvidace odpadu nebo tvorbou vlastních řešení (plná kontrola 
a samostatnost).

Spolu s kolegy ze společnosti CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 
podporujeme takové koncepce OH, které umožní co největší zpracování odpadu přímo 
v prostředí sběrných dvorů, ale zároveň mají ambici podporovat osvětu a přecházet tak na 
prevenci vzniku odpadu. Přijďte na naše workshopy a diskutujme společně možná řešení, 
jejich výhody a nevýhody, doby realizace a předpokládané náklady.


