KATALOG 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

„PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“

SLOVO ÚVODEM MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU

Vážení podnikatelé, zástupci měst a obcí,
pedagogové všech vzdělávacích zařízení,
studenti, žáci, spoluobčané, přátelé,
dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách již
třetího Katalogu soutěže Přeměna odpadů
na zdroje, která si získává stále více příznivců.
Ministerstvo průmyslu a obchodu intenzivně
vnímá nezbytnost uchovávat surovinové
zdroje po co nejdelší dobu v ekonomickém
cyklu, protože stěžejní prioritou rezortu
je energetická a surovinová bezpečnost
státu, která je zásadní podmínkou pro
rozvoj našeho hospodářství a zajištění
konkurenceschopnosti českého průmyslu.
Téma oběhového hospodářství neboli
cirkulární ekonomiky se dostává do popředí
nejen v Evropě, ale i v dalších světových
regionech a je důležité tuto vlnu zachytit
a adekvátně reagovat.
Oběhové hospodářství představuje širokou
škálu synergií a multiplikačních efektů
a některé se již začínají projevovat v praxi,
přestože oběhové hospodářství je teprve
na svém počátku, a jeho exponenciální
růst se teprve očekává s dopady na změny
ve všech oblastech hospodářství a tím
i života lidí.
Všechny suroviny, výrobky a odpady se budou podle schválených politik, plánů a strategií v maximální
míře zhodnocovat a opětovně využívat ke stejnému nebo jinému účelu. Tato skutečnost představuje
příspěvek ke snížení spotřeby materiálů a energií. Synergický efekt prezentuje pozitivní dopady jak
na hospodářství a ekonomiku státu, tak i na životní prostředí, zejména na snížení emisí skleníkových
plynů a produkci odpadů. Změny týkající se celého životního cyklu výrobků ovlivní nejen výrobu, ale
i spotřebu, tj. chování spotřebitelů - nás všech, a tím i trh s druhotnými surovinami, ekonomiku celého
výrobního i spotřebního cyklu. Pro získávání kvalitních materiálů z použitých výrobků jsou nezbytné
inovativní technologie a to je další synergie s rozvojem základního i aplikovaného výzkumu technik
a technologií a následné aplikace v průmyslové výrobě, stavebnictví, sektoru služeb, zemědělství,
dopravě, zdravotnictví a řadě dalších oblastí. Uvedené změny budou možné pouze za předpokladu
intenzivní osvěty odborné i občanské veřejnosti a zejména vzdělávání na všech stupních škol v oblasti
oběhového hospodářství.
Soutěž jsme proto otevřeli co největšímu počtu kategorií, abychom prostřednictvím vítězných projektů
a prací poskytli všem inspiraci, jak efektivně využít již nepotřebné a nefunkční výrobky a materiály
a získat z nich cenné zdroje. To je také jedním z důvodů, proč rezort průmyslu a obchodu podporuje
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intenzivně technické vzdělávání a snaží se pozitivně stimulovat jeho kvalitu. Právě touto soutěží se nám
daří šířit osvětu a přispívat tak ke zvýšení zájmu o technické obory. Vítězné projekty žáků a studentů
základních, středních a zejména vysokých škol jsou toho nejlepším důkazem.
Vyjadřuji poděkování všem sponzorům, kteří jsou uvedeni v tomto Katalogu, za jejich finanční
podporu této soutěže. Poděkování patří též všem odborným a mediálním partnerům a dalším expertům,
kteří svou nezištnou spoluprací přispěli k zajištění a úspěšnému průběhu celé soutěže.
Závěrem bych velmi rád upřímně poděkoval všem účastníkům soutěže, kterým vyjadřuji uznání
a svůj obdiv za inovativní a kreativní projekty a práce, které přináší tolik potřebné příklady dobré
praxe v oblasti oběhového hospodářství/cirkulární ekonomiky, které budeme sdílet se širokou
veřejností. Přeji vám všem, aby vám vaše úsilí přinášelo i nadále radost z tvůrčí činnosti, další
úspěchy a tím i přínos celé naší společnosti.

V Praze dne 1. června 2019

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu 2019

DEJME NOVOU ŠANCI DRUHOTNÝM SUROVINÁM
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KATEGORIE SOUTĚŽE

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH KATEGORIÍ SOUTĚŽE
KATEGORIE

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

URČENO

1
Výrobek
z druhotných
surovin

Výrobek je zhotoven z druhotné suroviny nebo obsahuje
druhotné suroviny (jeden či více druhů). Výrobek má
charakter inovativního produktu, je na trhu uplatnitelný a po
ukončení životnosti je recyklovatelný a dále využitelný.

Pro
podnikatelskou
sféru

2
Využití
druhotných
surovin ve
stavebnictví

Zpracování a využití druhotných surovin nebo recyklovaných
odpadů při realizaci staveb, kdy dochází k náhradě primárních
surovin druhotnými a k opětovnému použití nebo recyklaci
stavebních materiálů po ukončení životnosti stavby.

Pro
podnikatelskou
sféru

3
Využití
druhotných
surovin
v projektech
veřejné správy

Předmětem je realizace veřejné zakázky, schválený projekt
Pro obce, města,
nebo další aktivity, ve kterých jsou druhotné suroviny nebo
kraje a další
výrobky z druhotných surovin využity, nebo je jejich využití
instituce veřejné
požadováno, řešeno nebo jinými způsoby propagováno
správy
a prezentováno.

4
Projekty
studentů
vysokých škol

Předmětem je získání, zpracování nebo využití druhotných
surovin a jejich uplatnění ve výrobku. Inovativní projekt s cílem
získání druhotné suroviny z výrobků a materiálů s ukončenou
životností nebo z odpadů, včetně jejího uplatnění ve výrobku.

5
Projekty
studentů VOŠ,
SŠ, SOU

Předmětem je kreativní využití výrobků a materiálů
s ukončenou životností.

6
Projekt/dílo
žáků ZŠ

Pro studenty
vysokých škol

Pro studenty
VOŠ, SŠ, SOU

Předmětem je kreativní využití výrobků a materiálů
s ukončenou životností.

Pro žáky ZŠ
a organizace
volnočasových
aktivit
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Předmětem je krátké video na téma získání, zpracování nebo
Video projekt
využití druhotné suroviny z výrobků a materiálů s ukončenou
studentů a žáků
životností.
ZŠ a SŠ

Pro studenty
a žáky SŠ a ZŠ
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OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
OTÁZKA

ODPOVĚĎ

1.
Jaké jsou základní
principy oběhové
hospodářství?

• Z achování materiálů a produktů v ekonomickém cyklu co možná nejdéle, tím se
redukuje vznik odpadů a snižuje se energetická a surovinová náročnost výroby.
• Produkt nebo materiál po ukončení životnosti zůstává v systému jako zdroj, je
opakovaně využit nebo recyklován a tím vytváří další hodnotu.
• Změna v hodnotových řetězcích, od návrhu výrobku (ekodesign) po vytvoření
nových obchodních a marketingových modelů, včetně nových způsobů
spotřebitelského chování (udržitelná spotřeba a výroba).

Jaké jsou základní
• Fungující trh s druhotnými surovinami.
podmínky pro
• P
 odpora výzkumu a vývoje inovativních technologií.
přechod k oběhovému • Vytváření příznivých podmínek (zejména legislativních) pro vyšší využívání
hospodářství?
druhotných surovin.
• Rozšíření služeb pro zákazníky (prodlužování životnosti výrobků, opravy, repase)
a další.
• Vlastnictví je nahrazováno pronájmem.
• Intenzivní osvěta a vzdělávání občanské i odborné veřejnosti v oblasti
oběhového hospodářství.
• Medializace příkladů dobré praxe.
2.
Jaké výhody nám
oběhové hospodářství
přinese?

• Ú
 spory a zachování neobnovitelných primárních zdrojů, které lze nahradit
druhotnými zdroji.
• Snížení závislosti na dovozu surovin, jejichž ložiska se na území ČR nenacházejí,
v této souvislosti zároveň snížení dopadů na životní prostředí.
• Nové podnikatelské příležitosti v oblasti získávání, zpracování a využívání
druhotných surovin.
• Nová pracovní místa ve zpracovatelské průmyslu.
• Výrobním podnikům úsporu provozních nákladů snížením materiálové
a energetické náročnosti výroby a snížení výdajů na odstraňování odpadů.
• Snižování emisí CO2

3.
• Využívání druhotných surovin má v ČR dlouholetou tradici. Česká republika
Jak je Česká republika
principy oběhového hospodářství částečně začlenila již do Politiky druhotných
připravena na
surovin ČR, kterou vláda schválila v roce 2014 a v roce 2018 proběhla její
přechod k oběhovému
první aktualizace. Po ukončení procesu SEA bude Politika předložena vládě ke
hospodářství?
schválení do konce roku 2019.
• Koncem roku 2018 byly v České republice zahájeny přípravné práce na
strategickém dokumentu Cirkulární Česko 2040. MŽP ve spolupráci s MPO
a dalšími rezorty, průmyslovými, zaměstnavatelskými a profesními svazy
a asociacemi, akademickou obcí, výzkumnou sférou i neziskovým sektorem
soustřeďují podklady pro úvodní analýzu, na základě které bude vytvořena
strategie ČR pro oběhové hospodářství.
• Deficit infrastruktury pro získávání, zpracování a využívání druhotných zdrojů
stále trvá, přestože je poskytována podpora z OP PIK i SFŽP.
• Trh s druhotnými surovinami není dosud plně funkční. Je potřeba upravit
legislativu a vytvořit standardy pro řadu komodit druhotných surovin.
• V uvedených oblastech má ČR dosud rezervy a je nezbytné se jimi intenzivně
zabývat.
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4.
Jak jsou na oběhové
hospodářství
připraveny ostatní
členské státy EU,
případně i jiné?

• M
 íra připravenosti na přechod k oběhovému hospodářství je v členských zemích
EU rozdílná. Některé státy jsou teprve ve fázi analýzy stávajícího stavu na rozdíl
od těch, které již mají strategii pro Oběhové hospodářství zpracovanou a probíhá
její realizace. Mezi tyto země patří zejména Nizozemí, Finsko, Slovinsko.
• Ze zemí mimo EU lze uvést Kanadu, která na základě strategického dokumentu
Smart Prosperity již uvádí oběhové hospodářství do praxe. Dalšími zeměmi,
které mají obdobný dokument zpracován, jsou Japonsko a Austrálie a postupně
přibývají další.

5.
Jak může každý z nás
přispět k oběhovému
hospodářství?

• B
 ýt přístupný informacím o místních i globálních dopadech lidské činnosti na
zdraví lidí a na životní prostředí. Podle statistických ukazatelů lidstvo v současné
době těží více zdrojů, než je planeta Země schopna dlouhodobě poskytovat.
Zároveň produkujeme příliš velké množství odpadů bez dalšího využití, které
neúměrně zatěžují životní prostředí.
• Každý z nás může přispět ke zlepšení:
◦ obecně omezit spotřebu
◦ nepoužívat nebo radikálně omezit jednorázové obaly, jednorázové nádobí
a další výrobky pro jedno použití v potravinářství, pohostinství, obchodě
a všech průmyslových odvětvích
◦ upřednostňovat opakovaně používané obaly nebo obaly vyráběné
z recyklovatelných materiálů
◦ zabraňovat plýtvání potravinami
◦ snižovat používání plastů v běžném životě
◦ při nákupu upřednostňovat ty výrobky, které:
- jsou opravitelné či opakovaně použitelné
- jsou vyrobeny z druhotných surovin nebo je obsahují
- jsou z místní produkce (zejména potraviny a výrobky obecně)

SUROVINY

RECYKLACE
ZBYTKOVÝ
ODPAD

DESIGN

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

VÝROBA

DISTRIBUCE

SBĚR

UŽÍVÁNÍ
A OPRAVY
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DRUHOTNÁ SUROVINA

VYMEZENÍ POJMU DRUHOTNÁ SUROVINA
Pro potřeby soutěže se druhotnou surovinou rozumí materiály mající níže uvedený charakter.
NÁZEV

VYMEZENÍ

1.
vedlejší produkty
výroby

Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo
získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud
a) vzniká jako nedílná součást výroby,
b) její další využití je zajištěno,
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná
výrobní praxe, a
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede
k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

2.
upravené odpady,
jestliže poté, co byl
odpad předmětem
některého z uvedených
způsobů využití
a splňuje zároveň dané
podmínky, přestává
být odpadem

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad
předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,
b) pro věc existuje trh nebo poptávka,
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními
právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede
k nepříznivým dopadům na životní prostředí.

3.
materiály získané
z výrobků
podléhajících
zpětnému odběru
a z dalších výrobků,
využitelné pro další
zpracování

Materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru a z dalších výrobků,
využitelné pro další zpracování – těmito druhotnými surovinami se rozumí dále
využitelné materiály získané ze zářivek, výbojek, pneumatik, olejů (jiných než
surových minerálních olejů), elektrických a elektronických zařízení, autovraků,
baterií a akumulátorů.

4.
nespotřebované
vstupní suroviny
a materiály předávané
k novému využití.

Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití těmito druhotnými surovinami se rozumí suroviny a materiály nespotřebované ve
výrobě využitelné pro další zpracování (ve vlastní výrobě nebo jiným výrobcem či
zpracovatelem). Např. z důvodu prošlé expirační lhůty je pro výrobce materiál pro
jeho výrobu nepoužitelný, ale je použitelný pro jiné výroby s jinými nebo nižšími
požadavky na kvalitu.

Definice druhotných surovin – EUROSTAT
Druhotné suroviny jsou recyklované materiály, které lze použít ve výrobních postupech jako náhradu za
původní suroviny nebo společně s nimi. Používání druhotných surovin představuje řadu výhod, včetně
zvýšené bezpečnosti dodávek, snížené spotřeby materiálu a energie, snížení dopadů na klima a životní
prostředí a snížené výrobní náklady.
Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/circulareconomy
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Ukázky soutěžních projektů

HODNOTÍCÍ KOMISE

SEZNAM ČLENŮ HODNOTÍCÍCH KOMISÍ
Hodnotící komise pro Kategorii 1
Podnikatelské subjekty výrobní
	

Předmět hodnocení: Výrobek z druhotné suroviny nebo s obsahem druhotné suroviny
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Hospodářská komora ČR

3.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4.

Česká asociace oběhového
hospodářství (ČAObH)

5.

Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze

	

HODNOTITEL

POZNÁMKA

Ing. Pavlína Kulhánková
ředitelka odboru průmyslové ekologie
Mgr. Jan Mraček
předseda Sekce životního prostředí
a člen představenstva HK ČR
Ing. Jaroslav Suchý
poradce ředitele Sekce hospodářské
politiky
RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel ČAObH
Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
děkan fakulty technologie ochrany
prostředí

předsedkyně
hodnotící komise
člen

člen

člen
člen

Hodnotící komise pro Kategorii 2
Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Předmět hodnocení: Projekt s využitím druhotných surovin ve stavebnictví
ORGANIZACE
1.
2.
3.
4.
5.
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ČLEN KOMISE

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Pavlína Kulhánková
ředitelka odboru průmyslové ekologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Pavel Malinský
odbor stavebnictví a stavebních hmot
Ministerstvo životního prostředí Mgr. Vojtěch Pilnáček
odbor odpadů
Svaz podnikatelů
Ing. arch. Martin Tichý
ve stavebnictví ČR
zástupce SPS ČR
ČVUT
Ing. Jan Valentin, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry Fakulta
stavební

POZNÁMKA
předsedkyně
hodnotící komise
člen
člen
člen
člen

HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnotící komise pro Kategorii 3
Veřejná správa (obce a města)
	

Předmět hodnocení: Projekt s využitím druhotných surovin
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo životního prostředí

3.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4.

Sdružení místních samospráv ČR

5.

Svaz měst a obcí ČR

	

ČLEN KOMISE
Mgr. Miloslava Tomiková
odbor průmyslové ekologie
Mgr. Daniel Hájek
zástupce ředitele odboru finančních
a dobrovolných nástrojů
Mgr. Regina Hulmanová
odbor právní a veřejných zakázek
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
starosta obce Lhotsko
Mgr. Pavel Drahovzal
ředitel legislativní a právní sekce

POZNÁMKA
předsedkyně
hodnotící komise
člen

členka
člen
člen

Hodnotící komise pro Kategorii 4
Vysoké školy

Předmět hodnocení: Projekt s využitím druhotných surovin studentů VŠ
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Národní ústav vzdělávání

3.

Ministerstvo životního prostředí

4.

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)

5.

ČAObH

ČLEN KOMISE
Mgr. Miloslava Tomiková
odbor průmyslové ekologie
Ing. Lenka Bečvářová
zástupkyně NÚV
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D
zástupce ředitele odboru odpadů
Ing. Soňa Jonášová
ředitelka INCIEN
RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel ČAObH

POZNÁMKA
předsedkyně
hodnotící komise
členka
člen
členka
člen

Hodnotící komise pro Kategorii 5
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Hodnotící komise pro Kategorii 5
Střední školy
	

Předmět hodnocení: Projekt/dílo s využitím druhotných surovin studentů SŠ
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

3.

Národní ústav pro vzdělávání

4.

ČEZ Energetické produkty

5.

EKO-KOM a.s.
Autorizovaná obalová společnost

	

ČLEN KOMISE
Ing. Anna Juřicová, Ph.D.
odbor sektorové expertízy
a průmyslové politiky
PaedDr. Vladimír Krieg
odbor středního a vyššího odborného
vzdělávání
RNDr. Jana Motyková
zástupkyně NÚV
Ing. Pavel Donát
ředitel společnosti
Ing. Lukáš Grolmus
ředitel oddělení komunikace
a marketingu

POZNÁMKA
předsedkyně
hodnotící komise
člen

členka
člen
člen

Hodnotící komise pro Kategorii 6
Základní školy

Předmět hodnocení: Dílo/výtvarná práce s využitím druhotných surovin žáků ZŠ
ORGANIZACE

ČLEN KOMISE

POZNÁMKA

1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

RNDr. Jana Bímová
odbor sektorové expertízy
a průmyslové politiky

předsedkyně
hodnotící komise

2.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Ing. Hana Krýzová
odbor základního vzdělávání

členka

3.

EKO-KOM a.s.
Autorizovaná obalová společnost

člen

4.

Národní ústav vzdělávání

5.

Recyklohraní o.p.s.

Ing. Lukáš Grolmus
ředitel oddělení komunikace
a marketingu
RNDr. Jana Motyková
zástupkyně NÚV
Hana Ansorgová
ředitelka společnosti
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členka
členka

HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnotící komise pro Kategorii 7
Střední a základní školy - video
	

Předmět hodnocení: Výukové video – recyklace a přeměna na druhotnou surovinu
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

3.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

4.

Burzovní Nadace Kladno

5.

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)

ČLEN KOMISE
PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová
odbor průmyslové ekologie
PaedDr. Vladimír Krieg
odbor středního a vyššího odborného
vzdělávání
Ing. Hana Krýzová
odbor základního vzdělávání
Martin Štorkán
zástupce BN Kladno
Ing. Soňa Jonášová
ředitelka INCIEN

POZNÁMKA
předsedkyně
hodnotící komise
člen

členka
člen
členka

Hodnotící komise zasedaly v termínu od 29. 4. do 7. 5. 2019 na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde
probíhalo hodnocení přihlášených projektů, prací a videí v členění podle jednotlivých kategorií.

Všem členům hodnotících komisí, kteří tuto činnost prováděli bez nároku na odměnu
či úhradu, patří upřímné poděkování Ministerstva průmyslu a obchodu.

DEJME NOVOU ŠANCI
DRUHOTNÝM SUROVINÁM

11

MEDIÁLNÍ A ODBORNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE
KATEGORIE

12

SPONZOR

1

• Č
 eská asociace oběhového hospodářství
• VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí
• Ministerstvo průmyslu a obchodu

2

• Č
 eská asociace oběhového hospodářství
• VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí
• Ministerstvo průmyslu a obchodu

3

•
•
•
•

4

• V
 eolia Využití odpadů ČR, s.r.o., Kladno; Plastic Union a.s., Ostrava
• ČEZ Energetické produkty, s.r.o., Hostivice

5

• B
 RENS EUROPE, a.s., Plzeň, ČEZ Energetické produkty, s.r.o., Hostivice;
• VIA ALTA, a.s., Třebíč

6

• EKO-KOM, a.s., Praha

7

• Burzovní nadace Kladno

S UEZ využití zdrojů a.s., Praha;
Belmont Trading UK Ltd - odštěpný závod Zábřeh;
ATICOM s.r.o., Praha; MPK Asset Solutions s.r.o., Brno;
KompletMobil s.r.o., Protivín

MEDIÁLNÍ A ODBORNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ A ODBORNÍ PARTNEŘI 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE
MODERNÍ OBEC
ODPADY
BUILD INFO
TZB INFO
ENVIWEB
TŘETÍ RUKA
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE
ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY
NAZELENO
SLÉVÁRENSTVÍ

ODBORNÍ PARTNEŘI 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
SVAZ MĚST A OBCÍ ČR
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR
INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
RECYKLOHRANÍ
ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM
SVAZ PRŮMYSLU DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o.
CYRKL – BURZA DRUHOTNÝCH SUROVIN
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Ukázky soutěžních

projektů

DEJME NOVOU ŠANCI
DRUHOTNÝM SUROVINÁM

KATALOG VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ,
VÝROBKŮ A VÝTVARNÝCH DĚL
3. ROČNÍKU SOUTĚŽE
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU
„PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“

1. – 3. MÍSTO

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Kategorie 1 – NEJLEPŠÍ VÝROBEK Z DRUHOTNÝCH SUROVIN
1. MÍSTO – ARP Bohemia s.r.o., Libčice nad Vltavou
Ing. George Karra´a, LAVARIS s.r.o.; Ing. Martin Cibulka; doc. Ing. Antonín Kuta; CSc., Ing. Jan Valentin, Ph.D.;
Ing. Alena Kadeřábková, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik – využitím unikátní technologie na zpracování a separaci
pryžového odpadu z recyklace pneumatik se získá materiál (druhotná surovina), který lze výhodně využít pro
výrobu různých gumárenských produktů. Achillovou patou procesu recyklace pneumatik jsou textilní vlákna
s vysokým obsahem gumy, a právě ty jsou v této technologii potřebnou surovinou s přidanou hodnotou, která
přispívá k udržitelnosti projektu a zajistí další zdroje příjmu z procesu recyklace. Společnost ARP Bohemia
s.r.o. vyrábí ze vzniklého materiálu z procesu čištění odpadní textilie kvalitní pryžové desky, bez přidávání
chemických látek nebo pojiv. Pryžová deska ARPTEX je po ukončení životnosti opět 100 % recyklovatelná.
Přínosy této nové technologie jsou ekologické i ekonomické.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: https://www.arpbohemia.com/
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VÍTĚZNÉ PROJEKTY

2. MÍSTO – Manetech, a.s., Praha
Dita Fišerová, Zdeněk Šichan, Kristýna Mrkvičková, Dalibor Polívka
Přeměna tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH – technologie
jednoduchou transformací převádí kapalnou složku na pevný substrát za současné redukce váhového objemu.
Během procesu zpracování se odstraňuje charakteristický nepříjemný zápach. Dávkování kapalné složky
(kaly ČOV, kejda, tekutý biologický odpad potravinářského průmyslu) k pevnému nosiči (sláma, štěpka, BRO,
BRKO) dosahuje touto technologií poměru až 10 : 1. Amoniakální dusík je zcela transformován do podoby
organického komplexu, formy snáze a lépe využitelné rostlinami – veškeré živiny obsažené v kapalné složce
zůstávají v substrátu zachovány s minimalizací ztrát, zejména dusíku. Výsledný substrát má charakter kvalitního
organického hnojiva.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.manetech.cz/
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VÍTĚZNÉ PROJEKTY

3. MÍSTO – Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Jan Mac a kolektiv
Výrobky z materiálu TRAPLAST získaný recyklací plastových komunálních odpadů – všechny výrobky jsou
vyrobeny ze 100 % z druhotných surovin, z materiálu Traplast. Společnost zpracovává směsný plastový
komunální odpad získaný separací v rámci „žlutých kontejnerů“. Tento odpad následně dotřiďuje na vlastní
třídící lince, kde se odstraní části nemající charakter plastu. Dále se od plastů oddělí nápojové PET lahve, které
se předávají dalším zpracovatelům. Zbývající materiál se dělí na frakci tvrdých plastů, která je drcena a následně
mleta, a na frakci fóliovou, která se speciálním postupem upravuje do sypké formy, do tzv. aglomerátu. Obě
složky následně slouží jako základ výrobní směsi, materiálu TRAPLAST, který se po dalších technologických
úpravách (dotřídění, homogenizaci atp.) vtlačuje pomocí extruderů do výrobních forem. Výrobky odolávají
povětrnostním vlivům, nehnijí, nepraskají ani nekorodují, nevyžadují žádnou údržbu a na zimu je není nutné
uskladňovat. Výrobky z materiálu TRAPLAST jsou vyrobeny ze 100 % z recyklátu a jsou určeny nejen pro
širokou veřejnost, města a obce, ale i pro dopravní stavitelství nebo zemědělství. Náhrada primárních surovin
(betonu, dřeva) směsným plastovým komunálním odpadem.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: https://www.recyklace.cz/
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VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Kategorie 2 – NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN VE STAVEBNICTVÍ
1. MÍSTO – Panattoni Europe, Praha
Pavel Sovička, Jan Andrejco, Vladimír Toman, Marcela Bernátová, Karel Taschner
Panattoni Park Ostrov North – rekordní využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu – důsledným
dodržováním požadavků certifikace BREEAM bylo dosaženo rekordního využití 103 tisíc tun druhotných surovin
při revitalizaci brownfieldu na místě zrušené továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Celkem se podařilo
přímo v areálu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 % využitelných odpadů z demolic, přičemž 96,7 %
recyklovaného materiálu najde opětovné využití přímo v místě v rámci nové výstavby. Betonový, cihlový
a asfaltový recyklát bude využit do podkladových vrstev. Druhotná surovina nahradí stavební materiály
z přírodních surovin, které by se musely na stavbu dovážet, tím se uspořila jízda cca 10 300 nákladních aut.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce:
http://www.panattonieurope.com/cz/zeme/ceska-republika-slovensko/
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2. MÍSTO - AZS 98 s.r.o., Plzeň
Petra Kaldová
Zahradní jezírko s využitím 100 % recyklovaných materiálů – jezírko nahradilo původní rodinný bazén a bylo
vybudováno pouze z recyklovaných materiálů. U jezírka je zapuštěná retenční nádrž, kam je sváděna dešťová
voda. Na terénní úpravy v okolí jezírka byly do nejhlubší vrstvy použity zbytky drceného betonu ze základu
původního bazénu a betonový recyklát frakce 16/63 mm, následovala vrstva betonového recyklátu frakce
0/4 mm a vrchní vrstva suťového recyklátu frakce 0/8 mm. Kameny z demolice kamenného mostu a „zmetky“
z výroby kamenných kvádrů se použily na dotvoření okolí jezírka. Mlatová cesta podél hradby je tvořena
betonovým recyklátem o frakcích 63/125 mm, 16/63 mm a 4/8 mm. Kompletní povrchová úprava byla
zakončena vrstvou recyklované výkopové zeminy 0/16 v síle cca 5 cm jako těleso pro výsadbu trávníku.
Nevyužívaný bazén byl tak nahrazen účelnou retenční nádrží, která slouží pro zachytávání dešťové vody
k zalévání a umělým jezírkem vybudovaným ze 100 % recyklovaných materiálů a výrobků.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.azs98.cz/
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3. MÍSTO – EKO servis Zábřeh s.r.o.
Milan Doubravský, Michaela Walterová, Jan Indra a Radek Huf
Recyklace v praxi – výstavba BMX dráhy Zábřeh – při realizaci projektu bylo cílem maximální využití dostupných
druhotných surovin s minimální uhlíkovou stopou, čímž se značně snížily náklady na realizaci. Společnost
disponuje rozsáhlým sběrným dvorem na okraji města Zábřeh s vlastní třídící linkou a kompostárnou.
Zpracováním stavebního odpadu je vyráběn recyklát s různou frakcí, který je nadále využíván při realizaci
staveb ve městě. Jako příklad lze uvést rozsáhlou akci - výstavbu BMX dráhy, kde byly využity pouze recyklované
stavební materiály.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.ekozabreh.cz/
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Kategorie 3 – VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN V PROJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY
1. MÍSTO – Obec Kněžice, okr. Nymburk
Milan Kazda
Projekt „ESO Kněžice – energetické a materiálové využití odpadů“ vznikl za účelem centrálního vytápění
obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a ČOV a funguje rovněž jako projekt zpracovávající různé biologicky
rozložitelné odpady. Skládá se z bioplynové stanice, kotelny na biomasu a z teplovodů v délce téměř 6 km.
Zařízení BPS využívá odpady z blízkého okolí, přetvoří je na bioplyn a díky kogenerační jednotce vyrábí elektřinu
a teplo. BPS zpracovává obsahy žump a nahrazuje tak kanalizaci a ČOV. Ročně je vyrobeno cca 2700 MWh, do
sítě dodáno 2200 MWh elektrických a prodáno 2160 MWh tepelných. Součástí projektu je i kotelna s kotlem
na štěpku 400 kW a kotel na slámu 800 kW. Mezi pozitivní dopady projektu patří využívání produkovaných
odpadů z obce i okolí jako zdroje pro výrobu energie, téměř žádné využitelné odpady se nevozí na skládku,
zaměstnáno je zde 5 obyvatel obce a finanční toky zůstávají v regionu. Zařízení produkuje teplo, elektřinu
a kapalné organické hnojivo, které využívají zemědělci.

Kněžice - Výroba štěpky
přímo v místě ořezů

Kněžice - Místní vodoteč před čištěním

Kněžice - Při čištění toku
vzniká velké množství dřevní
hmoty, která je využita
v obecním energetickém
zařízení

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: http://www.obec-knezice.cz/
24

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

2. MÍSTO – Městys Pozořice, okr. Brno - venkov
Ing. Aleš Krč, starosta městyse, Tereza Jiráčková, Ing. Tomáš Ondrůšek, Ing. Renata Ondrůšková,
Ing. Alena Kulíková
Projekt „REUSE POZOŘICE – podpora opětovného využití spotřebního zboží“ vznikl z podnětu občanů
a vedení radnice městyse Pozořice, kteří chtěli v obci uvést do praxe konkrétní počin, kterým může každý
občan napomoci snížení odpadu produkovaného v domácnostech i v obci. Bylo určeno centrum, do kterého
přinášeli občané různé předměty, oděvy, hračky, sportovní vybavení, elektrická zařízení apod., které již
nepoužívali, přestože byly tyto předměty funkční. Každý si mohl z nabízených věcí vybrat to, co by si jinak
koupil. Zdůrazňovaným aspektem je snaha o předcházení vzniku odpadu – snížením nutnosti nákupů a s tím
související omezení výroby a dopravy. Čas pro zkušební provoz akce byl zvolen na jaře. Na bezproblémový provoz
center dohlíželi dobrovolníci z řad občanů a technická skupina městyse. Věci, které se nerozebraly, využila
pro své charitní potřeby Diakonie Broumov, místní knihovna a jen velmi malá část putovala do kontejneru.
Městys plánuje pravidelné konání akce nejméně 4x do roka. Nezanedbatelným přínosem byl i sociální rozměr
akce, kdy se v centrech setkávalo mnoho lidí – staří, mladí, starousedlíci, přistěhovalí, a tím projekt vnesl do
dění obce nový impuls, oživení vztahů, podporu komunitního života. Zejména mladší generace při akci bořila
zažitý stereotyp „ koupit – vyhodit – koupit další“ a vnesla zcela nový pohled na možnosti nakládání s odpady
v domácnostech i v obci jako celku.

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: http://www.pozorice.cz/
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3. MÍSTO – Obec Otice, okr. Opava
Mgr. Vladimír Tancík, Vlastimil Šrom, Jiří Milec
Projekt „Náhrada pitné vody přečištěnou odpadní vodou s využitím výrobku s ukončenou životností“ –
čištění technologické linky čističky odpadních vod bylo vyprojektováno na použití pitné vody. Jednoduchým
opatřením bylo do systému čištění vody umístěno čerpadlo, pomocí něhož se zařízení čistí bez spotřeby pitné
vody a denní úspora činí cca 500 litrů. Na svozový automobil byla namontována starší plastová nádoba vybraná
z velkoobjemového odpadu, která byla upravena a opatřena ručně otvíratelným ventilem. Tím se podařilo
vytvořit zařízení na zalévání stromků, keřů či trávy. Ke stromkům se přisypává vlastní štěpka z odpadní zeleně.
Do přírodního prostředí se tak vrací vyčištěná odpadní voda a biologický materiál – štěpka, tím se šetří pitná
voda a hnojivo, které by se muselo nakupovat.

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: https://www.otice.cz/
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Kategorie 4 – PROJEKTY STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL
1. MÍSTO – Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT Praha
Spolupráce Ing. George Karra´a, LAVARIS s.r.o.
Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin – projekt se zabývá možným
využitím betonového odpadu a odpadu vzniklého z procesu těžby a úpravy hornin. Stavební systém s vysokým
obsahem odpadních surovin je složen z lehčené zdící tvárnice, tenkovrstvého lepidla a dvouvrstvého
omítkového systému. Odpadní suroviny jsou využity v případě lehčeného zdícího cementového kompozitu jako
plná náhrada za přírodní těžené kamenivo a jako částečná náhrada za pojivo, v případě maltovin jako částečná
náhrada obou složek. Využitím těchto složek dochází k úspoře neobnovitelných zdrojů a podstatně se podílí
na udržitelnosti výstavby kompozitů na bázi cementu. Odpadní materiál je zhodnocen a recyklován za použití
vysokorychlostního mletí, které má za následek mechanickou aktivaci odpadu. Vzniklý stavební systém není
potřeba dále opatřovat tepelnou izolací z důvodu dobrých tepelně-technických vlastností. Z tohoto důvodu
je skladba svislé konstrukce tvořena pouze vyvinutým stavebním systémem a tím má obdobné fyzikální
vlastnosti v celé tloušťce.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: https://www.cvut.cz/
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2. MÍSTO – Ing. Lucia Bulíková, Vysoká škola báňská TU Ostrava
Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů – cílem projektu je využití druhotných
surovin – křemičitých popílků ze spalování uhlí v elektrárnách a cementářských odprašků. Křemičitý popílek je
kontaminován amoniakem z procesu denitrifikace metodou SNCR s maximální koncentrací amoniaku v popílku
200 ppm. Výsledkem projektu je receptura silničního hydraulického pojiva pro úpravu problematických
zemin v dopravní infrastruktuře. Výrobek je ve stádiu zapsaného užitného vzoru. Výrobek se po zapracování
do podkladní konstrukce silnic dá využít kdykoliv po ukončení životnosti nebo použitelnosti dané silniční
stavby. Upravenou zeminu pomocí pojiva lze ze 100 % bezproblémově opětovně využít k rekultivaci, výstavbě
ochranných násypů i valů nebo k výstavbě dalších staveb městské infrastruktury, jako například podklad pro
cyklostezky.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: https://www.vsb.cz/cs/
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3. MÍSTO – Bc. Marcel Havrda, Česká zemědělská univerzita v Praze
Využití pivovarských kvasnic jako přídavek do ekologicky šetrných hnojiv pro vyšší výnos rostlin - během
výroby piva dochází k přemnožení ušlechtilých kvasnic, pro které není většinou v pivovaru další využití. Jedná
se tedy o odpadní produkt. Tyto odpadní kvasnice však lze přidávat do výluhů z vermikompostu, tedy suroviny,
jež rovněž vznikla z odpadní biomasy. Takto připravená zálivka se stává vysoce kvalitním, ale přitom ekologicky
šetrným hnojivem s výbornými pěstitelskými výsledky.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: https://www.czu.cz/cs/
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Kategorie 5 – NEJLEPŠÍ PROJEKTY – DÍLA STUDENTŮ VOŠ, SŠ, SOU
1. MÍSTO – Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
Mgr. Jana Krejzová, Ing. Jan Opitz, ředitel
Projekt „Kolekce YATE – užitné a dekorativní předměty z odpadních plastů“ – jedná se o interiérové prvky
vytvořené z odpadu produkce firmy YATE Hradec Králové zaměřené na produkci plastů. Z odřezků plastů
určených k likvidaci vznikaly postupně zdobený rám, lampa, netradiční lustr, interiérové dekorace v podobě
brouků a květin a křeslo slepené z větších kusů plastu. Autoři soutěžních děl jsou studenti 3. ročníku oboru
Uměleckořemeslné zpracování dřeva - Zdeněk Vyskočil, Ondřej Moravec, Václav Šimek, Roman Šinták, Dominik
Peřina a Jonáš Pávek.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://hnn.cz/profil-skoly/
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2. MÍSTO – Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín
MgA. Zuzana Bartošová, Mgr. František Číhal, ředitel
Projekt „Readytomake! užitné předměty z různých výrobků s ukončenou životností“ – objekty se společným
námětem recyklace se snaží reflektovat téma přeměny odpadu na zdroje. Výrobky jsou zhotoveny z materiálů
s ukončenou životností, které již nelze použít k původnímu účelu. Pomocí objektů se tvůrci snaží poukázat
na možnosti využití tohoto materiálu a nabádají tak k šetrnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Objekty
jsou volně inspirovány tvorbou Marcela Duchampa a jeho Readymades, avšak na rozdíl od jeho uměleckých
objektů jsou tyto výrobky funkční a jsou připraveny pro každodenní užití. Autoři soutěžního díla jsou Radana
rausová, Ilona Hájková, Nela Nádvorníková, Denis Kubíček a Michaela Vacková, studenti 3. a 4. ročníku oboru
Design a vizuální komunikace.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.helenin.cz/
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3. MÍSTO – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Ing. Lenka Sutrová, Mgr. Věra Ulčová, ředitelka
Projekt „Obývák – přeměna učebny ve společenský prostor s recyklovaným nábytkem a bytovými doplňky
s využitím starých džínů“ – bývalou učebnu studenti přeměnili v «Obývák», prostor k odpočinku, četbě,
hrám, přípravě a konzumaci občerstvení pro všechny žáky školy. Prostor zařídili recyklovaným vyřazeným
nábytkem a textilními doplňky z obnošených džínů. Uspořádali sbírku knih a nádobí, zasadili květiny a přidali
vyrobené hodiny, lampu, rámy na inzeráty, stojany na časopisy a jednu stěnu vyřešili jako výstavní plochu
talentované fotografky. Autoři děl jsou studenti Natálie Benajtrová, Eliška Bočanová, Barbora Ebenhohová,
Erdenebulgan Dulguun, Kateřina Fialová, Kateřina Foistová, Jana Sládková, Šárka Šrámková, Gabriela Jahnová,
Adéla Kuncová a Jan Eliáš.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: https://www.issziv.cz/
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Kategorie 6 – NEJLEPŠÍ PROJEKTY – DÍLA ŽÁKŮ ZŠ A ORGANIZACÍ
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
1. MÍSTO – Speciální ZŠ Králíky
Mgr. Iva Nesvadbová, Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel
Projekt „Nový život odpadových nádob“ – nádoby od potravin často končí v koši, v lepším případě v nádobách
na recyklovaný odpad. Proč jim však nevdechnout nový život? Proč je nenechat zazářit krásou? Co z nich
vytvořit dárek pro naše blízké? Žáci školy s lehčím i středně těžkým mentálním postižením jsou ve škole
v hodinách pracovního vyučování a ve školní družině vedeni k manuální zručnosti, tvořivosti a kreativitě.
Autoři děl jsou žáci David Zmeták, Matěj a Zdeněk Rakašovi, Lucie Rybárová, Sára Pokojová, Anna Dekařová
a Adam Fajgl pod vedením vychovatelky Věry Krskové.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zspkraliky.cz/
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2. MÍSTO - ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
Mgr. Milan Šandera, Mgr. Karel Minařík, ředitel
Projekt „Hmyzí hotel z druhotných surovin“ – objekt pro úkryt dospělců, larev a kukel hmyzu o rozměrech
25 x 40 x 10 cm se stříškou 30 x 10 cm byl vyroben z odpadů – druhotných surovin z odřezků dřeva a překližky,
poškozené děravé cihly a tvárnice, kousků pletiva s malými oky. Jako spojovací materiál byly využity hřebíčky,
kůra, šišky, větvičky, dutá stébla. Vlastní výroba probíhala ve školních dílnách. Výrobky jsou umístěny ve
školní zahradě, kde budou sloužit k pozorování různých druhů hmyzu a jejich vývojových fází nejen v hodinách
přírodopisu. Část z nich si také odnesli žáci k instalaci a pozorování do zahrad přímo u svého bydliště. Autoři
díla jsou žáci tříd 6. A a 6. B.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zspartyzanska.cz/
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3. MÍSTO – ZŠ a MŠ Chýně, okr. Praha - západ
Ondřej Jelínek, Mgr. Jaroslav Novák, ředitel
Projekt „Dřevěná stavebnice z odpadního dřeva“ – z odřezků obkladových panelů žáci vyrobili čtyři velikosti
dřevěných kostiček. Z jednotlivých dílů lze kromě různých věží postavit i domečky s okny, mosty a jiné stavby.
Profil hranolků je vždy stejný, liší se délkou. Součástí je základní kvádr, poloviční, čtvrtinový a dvojnásobný.
Díky této skladbě lze jednotlivé části překládat přes sebe a vzniká tak „vázané zdivo“. Nejdelší hranolky pak
slouží jako překlady, nebo se z nich dají udělat stropy a střechy. Interaktivní hra poskytuje tvůrčí činnosti dětí
velký prostor. Autoři díla jsou žáci třídy 5. A.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://zschyne.cz/
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Kategorie 7 – NEJLEPŠÍ VIDEOPROJEKT STUDENTŮ A ŽÁKŮ SŠ a ZŠ
1. MÍSTO - ZŠ a MŠ Masarykova, Hnojník
Mgr. Magda Luzarová, Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka
Videoprojekt „Přeměna odpadů na učební pomůcky“ – video natočili členové školního ekotýmu a ve dvou
dílech podávají žáci návod, jak přeměnit běžný odpad (PET láhve, hliníkové plechovky, nafukovací balónky,
plastová brčka, chirurgické rukavice), za pomoci izolepy, nůžek, otvíráku na konzervy a vrtáku, na jednoduché,
ale efektní učební pomůcky, díky kterým lze pochopit, jak vzniká zvuk a jak fungují plíce. Autory videoprojektu
jsou žáci 4. až 9. tříd.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: https://www.zshnojnik.com/
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2. MÍSTO - ZŠ Velehrad
Mgr. Antonín Ťuhýček, Mgr. Andrea Olbertová, ředitelka
Videoprojekt „Vermikompostování“ – žáci se ve své práci zaměřili na využití odpadů, které vznikají ve školní
kuchyni. Každý týden končí v kontejnerech asi 10 plastových kbelíků od mléka. Také tam končí slupky od
zeleniny a ovoce, různé natě, sáčky s čajem a kávová sedlina. Řešení našli ve vermikompostování, při němž
vzniká tekuté hnojivo a pevný substrát. Žáci vymysleli svůj vlastní vermikompostér, který se skládá ze tří již
nepotřebných plastových kbelíků postavených na sobě. Autory videoprojektu jsou žáci 7. třídy Veronika
Suchánková, Tadeáš Hájek a Šimon Mergental.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zsvelehrad.cz/
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3. MÍSTO – ZŠ a MŠ Kladno
Mgr. Lenka Žalmanová, PaedDr. Zuzana Holečková, ředitelka
Videoprojekt „Příběh věcí, které chtějí být dál užitečné“ – animace vypráví příběh věcí z plastu, skla a papíru,
o kterých si mnozí myslí, že jejich život dávno skončil. Avšak jejich cesta za dobrodružstvím teprve začíná.
Autorky videoprojektu jsou Vanesa Horešovská, Tereza Hesová, Ivana Svitáková a Lucie Fussová z výtvarného
kroužku.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.7zskladno.cz/
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Ukázky soutěžních projektů

DEJME NOVOU ŠANCI
DRUHOTNÝM SUROVINÁM

KATALOG NOMINOVANÝCH PROJEKTŮ,
VÝROBKŮ A VÝTVARNÝCH DĚL
3. ROČNÍKU SOUTĚŽE
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU
PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“

4. – 5. MÍSTO

NOMINOVANÉ PROJEKTY

Čestná uznání Ministerstva průmyslu a obchodu
za nominaci
Kategorie 1 - Výrobek z druhotných surovin
EVECO Brno, s.r.o.
Ing. Veronika Kerberová, EVECO Brno, s.r.o., Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky
a VHS Brno, a.s.
Minerální substrát EVEPHOS, zdroj fosforu z čistírenských kalů – jedná se o výrobek z čistírenských kalů,
odpadů vznikajících na čistírnách odpadních vod. Substrát obsahuje značné množství fosforu, který je
esenciální živinou pro růst rostlin. Živiny obsažené v upravených čistírenských kalech, respektive v popelu
po vhodné termické úpravě a aditivaci, je tak možné využít v zemědělství a částečně nahradit primární
zdroje fosforu, který je uveden na seznamu kritických surovin Evropské unie. Tento způsob zpracování kalů
představuje inovativní přístup, který není na území České republiky aplikován.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.evecobrno.cz/
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Fortemix, s.r.o., Paskov
Romana Holečková, Lukáš Urbaník
Ekoternit, střešní tašky z recyklátu – plastová střešní krytina je vyráběna z plastové frakce kabelových odpadů
a svým vzhledem imituje přírodní břidlici. Střešní tašky nacházejí uplatnění především na rodinných domech,
ale i v halách, garážích a průmyslových objektech. Právě na všech těchto místech vynikají svou vysokou
odolností, houževnatostí a především dlouhou životností. Poskytovaná záruka je 22 let, životnost střechy je
až 50 let.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: https://www.fortemix.cz/
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Kategorie 2 – Využití druhotných surovin ve stavebnictví
Nyrden s.r.o., Nymburk
Ing. Jan Blažíček, Ing. Petr Javůrek a JUDr. Martin Wurst
Projekt „NyrdenCore“ komplexní řešení ekologie objektu, včetně odpadů – autonomní energetické jádro
komplexně řeší vytápění, větrání a chlazení, úpravu pitné vody, přípravu teplé vody, ekologickou likvidaci
odpadních vod a výrobu elektřiny. Je vysoce energeticky účinné, šetrné ke zdrojům pitné vody, poskytuje
nadstandardní kvalitu vnitřního mikroklimatu, minimalizuje dopad na životní prostředí, pečlivě propočítanou
vzájemnou součinností všech svých komponent nekompromisně snižuje provozní náklady a jeho aplikace je
při neměnné konfiguraci globální.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.nyrden.com/
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Kategorie 3 Využití druhotných surovin v projektech veřejné správy
Město Slavičín
Mgr. Tomáš Chmela
Projekt „Energie nejvyšší kvality s využitím potenciálu štěpky z odpadních dřevin“ – zásobuje tepelnou
energií sídliště Malé Pole a Vlára. Tato plynová kotelna byla již v roce 2001 doplněna o 2 kogenerační jednotky
Tedom o výkonu 2 x 150 kW a byl v ní podpořen rozvoj obnovitelných zdrojů rozšířením o kotel na spalování
biomasy KOHLBACH o výkonu 1,6 MW. K tomu ještě byly v roce 2008 a 2009 vyměněny staré plynové kotle
za plynové kondenzační kotle o výkonu 4 x 1,25 MW. V roce 2010 společnost instalovala na kotelně třetí
kogenerační jednotku, která je schopna provozu v ostrovním režimu. Výkon kogenerační jednotky je 178 kW.
Následně byl osazen další kotel na biomasu o výkonu 1,0 MW. Kotelna vyrobí přibližně 80 % veškeré tepelné
energie z biomasy a jako palivo pro kotle je využívána dřevní štěpka v množství až 3000 tun, která může mít
příměs až 20 % pilin. Město je vlastníkem 440 ha lesů a využívá potenciál štěpky z odpadních dřevin.

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: https://www.mesto-slavicin.cz/
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Kategorie 4 Projekt studentů VŠ
Západočeská univerzita v Plzni
Kristina Zejkanová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Projekt „KOKO CHANEL – designové módní doplňky s využitím pravých skořepinek“ – při výrobě kolekce
dámského psaníčka a pánských motýlků byl originálním způsobem využit „odpad“ z přípravy jídla a skořápkám
z vajec byla dána „druhá šance“. Smícháním rozdrcených skořápek s trochou pryskyřice vznikla hmota, kterou
stačilo jen vtlačit do forem. Materiál je voděodolný, nehořlavý a lehce opracovatelný. Autorka vzala doslovně
název plastových dámských psaníček, kterým se říká skořepinová, a materiál využila právě pro tyto produkty.
Z nově vytvořené hmoty lze vyrobit řadu dalších užitných předmětů.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: https://fdu.zcu.cz/cz
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Kategorie 5 Projekt / dílo studentů VOŠ, SŠ, SOU
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek - Místek
Mgr. Jana Lisníková, PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.
Projekt „Kreativní dekorace Ještěr z plastového odpadu“ – vytvořily žákyně 3. ročníku oboru Aranžér Sabina
Heráková, Lucie Javorková a Kamila Mališová pod vedením Michaely Kurillové u příležitosti školou pořádané
regionální soutěže oboru Cukrář pod názvem Podbeskydský ještěr. Dekorace je vyrobena z odpadního papíru,
pletiva a PET lahve.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.ssgos.cz/
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Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Mgr. Robert Hořínek; Mgr. Věra Ulčová, ředitelka
Projekt „Čas člověka – kreativní využití výrobků s ukončenou životností“ – kolekce čtyř modelů symbolizuje
jednotlivé fáze života člověka: narození, dospívání, dospělost a smrt. Dominantními prvky kolekce jsou
pokrývky hlavy. Pro jejich výrobu byl využit proces upcyklace za použití starých novin, materiálu pro brašnářské
výztuhy, drátů a starých dekorací. Země je zahlcená odpady, je nejvyšší čas začít je využívat. Autory je skupina
studentů 2. ročníku oboru Návrhář oděvů Barbora Vargová, Patricie Denková, Kateřina Hlaváčková, Karolína
Hnilková, Eliška Klingerová, Kateřina Matúšová, Tereza Pitrmanová, Eliška Ružiaková, Eliška Svobodová, Radek
Štěpánek, Nikola Tamášová a Kateřina Vaníková.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: https://www.issziv.cz/
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Kategorie 6 Projekt / dílo žáků ZŠ a organizací volnočasových aktivit
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
Mgr. Daniela Papežová; RNDr. Vilém Bauer, ředitel
Projekt „ Déšť – kreativní dekorace z odpadních plastů“ – skupina studentů, Zuzana Aubrechtová, Kryštof
Bauer, Tereza Bourková, Anna Dostálová, Michal Hejlek, Vít Chuchvalec, Petr Kühn, Christina Losmanová,
Lukáš Mervart, Jakub Novotný, Tomáš Podivínský, Anežka Procházková, Barbora Sladovníková, Klára Smolová,
Tran Thai Hoa, ve věku 14 – 15 let vytvořila závěsnou nástropní plastiku z druhotných surovin - vyřazeného
materiálu a to z polystyrénu z výplní krabic, ze zateplovacích obkladů domů, ze skleněných baněk z kabinetu
chemie, z desky rozbitého klipového rámu a použitých korkových zátek.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.gymjh.cz/cs/site/homepage.htm
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Základní škola Lidická, Bílina
Mgr. Jana Libovická; Mgr. Bc. Marie Šechovcová, ředitelka
Projekt „Využití druhotných surovin pro didaktické pomůcky k prohloubení a rozšíření učiva v předmětech“
– filmová prezentace ukazuje výrobky z druhotných surovin pro jednotlivé předměty, které jsou vždy uvozeny
jednoduchou metodikou využití. Vše slouží jako didaktické pomůcky pro prohloubení a rozšíření učiva
v předmětech, pracuje s mezipředmětovými vztahy, rozvíjí klíčové kompetence žáků a naplňuje průřezová
témata. Autoři díla jsou žáci tříd 8. A a 9. A.

Informace o základní škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zslidicka.cz/
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NOMINOVANÉ PROJEKTY

Kategorie 7 Videoprojekt studentů a žáků SŠ a ZŠ
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
Mgr. Jakub Koráb, RNDr. Vilém Bauer, ředitel
Pítko a krmítko pro ptáčky z plastového odpadu – zábavnou formou zdokumentovaný postup při přípravě
prospěšných výrobků z PET lahví pro ptáky. Autoři videa jsou studenti Prokop Košař z 5. C a Daniel Riley z 8. A.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.gymjh.cz/cs/site/homepage.htm
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SEZNAM VŠECH ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE
KATEGORIE 1
Prefia s.r.o.
ERC-TECH a.s.
RETEX a.s.
IBCSD LAB s.r.o.
Fortemix, s.r.o.
Karlovarské minerální vody, a.s.
Jan Čížek, projekt Loop
ASIO NEW, spol. s.r.o.
Manetech, a.s.
Transform a.s. Lázně Bohdaneč
NAFIGATE Cosmetics, a.s.
Miroslav Karas-Destro
Jakub Sapák Saaczech
EVECO Brno, s.r.o.
Sklárna Janštejn, s.r.o. a BROKIS s.r.o.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
ARP Bohemia s.r.o.

KATEGORIE 2
Nyrden s.r.o.
Panattoni Europe
AZS 98 s.r.o.
EKO servis Zábřeh s.r.o.

KATEGORIE 3
Obec Otice
Městys Pozořice
Město Slavičín
Obec Kněžice

KATEGORIE 4
Ing. Lucia Bulíková, VŠB TU Ostrava
Kristina Zejkanová, Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Bc. Marcel Havrda, ČZU v Praze
Tereza Šindelářová, UJEP v Ústí nad Labem
Bc. Viktorie Vítková, ČZU v Praze
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KATEGORIE 5
ART ECON, SŠ a SOU, Prostějov
Střední škola technická, gastronomická
a automobilní, Chomutov, středisko Kadaň
SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové
SUPŠ Jihlava – Helenín
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
VOŠ a SŠ, Šumperk
Střední zdravotnická škola Děčín
Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál
Střední škola gastronomie, oděvnictví
a služeb, Frýdek-Místek
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha

KATEGORIE 6
ZŠ a MŠ Olší
ZŠ Malšovice
ZŠ a MŠ Lichnov
ZŠ T. G. Masaryka, Pyšely
Klub malých debrujárů při Gymnáziu
a DDM Stříbro
ZŠ a MŠ Nezdenice
MŠ a ZŠ Záhorského, Praha-Hlubočepy
ZŠ Sulíkov
ZŠ a MŠ Chýně
2. ZŠ Bezručova, Říčany
MŠ Pohádka, Šumperk
ZŠ Břidličná
ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou
ZŠ a MŠ Kluky
Speciální ZŠ Králíky
Spolek Brdský šikula, kroužek Mladý vědec,
Mníšek pod Brdy
ZŠ Kolín III, Lipanská
ZŠ a MŠ Červená Voda
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou

SEZNAM SOUTĚŽÍCÍCH

ZŠ Česká Třebová
SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
15. ZŠ Plzeň
ZŠ Krhanice
ZŠ a MŠ Kladno
ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky
ZŠ a MŠ Ledčice
ZŠ Javorník
ZŠ a MŠ Potštát
ZŠ Žandov
MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny Nové Město
ZŠ U Obory, Praha 10
ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
ZŠ Havlíčkův Brod
ZŠ a MŠ Deštná
ZŠ a MŠ Blažkova, Brno
ZŠ Erudio Orlicko š.p.o., Žamberk
ZŠ Bílina
ZŠ a MŠ Píšť
Doctrina ZŠ a MŠ s.r.o., Liberec
Církevní ZŠ Borohrádek
ZŠ a MŠ Děčín IV
ZŠ a MŠ Rohle
ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České
Malí Očenášci, Klub Debrujářů, Dolní Bělá

ZŠ a MŠ Popovice u Uherského Hradiště
ZŠ a MŠ Svratka
ZŠ Šebetov
ZŠ Žatec, Petra Bezruče
ZŠ J. A. Komenského Kyjov
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo
ZŠ Hodonín
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba
ZŠ Studená
ZŠ a MŠ Cehnice
ZŠ Stříbrná Skalice
ZŠ a MŠ Potštejn
ZŠ Žatec
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
KATEGORIE 7
ZŠ a MŠ Zabrušany
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
ZŠ a MŠ Mořkov
Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník
ZŠ a MŠ Vodárenská, Kladno
ZŠ Miroslav, kroužek Recyklohraní
ZŠ a MŠ Svatobořice – Mistřín
ZŠ Velehrad

V souladu s nařízením GDPR osobní údaje zpracováváme ve veřejném zájmu na základě plnění úkolu, který byl Ministerstvu
průmyslu a obchodu uložen usnesením vlády České republiky ze dne 28. ledna 2019 č. 73 o vyhodnocení Akčního plánu
implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 - 2018 a k aktualizaci Politiky druhotných
surovin pro období 2019 – 2022.
Veškeré fotografie uvedené v tomto katalogu jsou ilustrativní a nejsou vázány na konkrétní fyzické osoby.
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POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR

Schéma Oběhového hospodářství

Primární suroviny jsou nahrazovány druhotnými surovinami

SUROVINY

RECYKLACE
ZBYTKOVÝ
ODPAD

DESIGN

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

VÝROBA

DISTRIBUCE

SBĚR

UŽÍVÁNÍ
A OPRAVY

Definice druhotných surovin zveřejněná na webu EUROSTATU
Druhotné suroviny jsou recyklované materiály, které lze použít ve výrobních postupech jako náhradu za
původní suroviny nebo společně s nimi. Používání druhotných surovin představuje řadu výhod, včetně
zvýšené bezpečnosti dodávek, snížené spotřeby materiálu a energie, snížení dopadů na klima a životní
prostředí a snížené výrobní náklady.
Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/circulareconomy

POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN ČESKÉ REPUBLIKY
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Politiku druhotných surovin ČR, která byla schválena vládou
v roce 2014 a v roce 2018 proběhla její aktualizace. MPO tak reaguje na významné změny v oblasti
legislativních, ekonomických a dobrovolných nástrojů souvisejících s přechodem evropského průmyslu na
oběhové hospodářství. Zdroje přírodních nerostných surovin v EU i v ČR jsou velmi omezené. Většina surovin
pro výrobu se musí dovážet, proto je nezbytné realizovat opatření k zajištění surovinové soběstačnosti.
Politika se proto zabývá 10 vybranými komoditami druhotných surovin a jejich zdrojů, které jsou pro naše
hospodářství významné: kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty,
vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení, použité
pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory. Po ukončení jejich životnosti je
lze recyklovat a upravit a získat tak cenné druhotné zdroje, kterými můžeme v průmyslu nahradit deficitní
primární přírodní zdroje. Politika je zveřejněna na internetové stránce MPO:
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/vyhodnoceni-a-aktualizace-politikydruhotnych-surovin-ceske-republiky---243323/
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STRATEGICKÉ CÍLE POLITIKY DRUHOTNÝCH SUROVIN ČESKÉ REPUBLIKY

2. Podporovat inovace
a rozvoj oběhového
hospodářství v rámci
podnikání

3. Podporovat využívání
druhotných surovin jako
nástroje pro snižování
materiálové i energetické
náročnosti

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
1. Zvyšovat soběstačnost
České republiky
v surovinových zdrojích
nahrazováním primárních
zdrojů druhotnými

4. Intenzivně podporovat
osvětu a vzdělávání
v oblasti oběhového
hospodářství.

5. Aktualizovat statistická
zjišťování v oblasti
druhotných surovin
k monitoringu
a vyhodnocování

Ke každému strategickému cíli jsou přiřazeny konkrétní úkoly pro jeho naplnění. Celkem je pro období 2019 –
2022 stanoveno 19 nových úkolů, na jejichž plnění se budou podílet dotčená ministerstva, průmyslové svazy,
asociace a sdružení, akademická obec, NNO a další odborníci.
Význam druhotných surovin
Druhotné suroviny šetří či přímo nahrazují zdroje primárních surovin. Kromě samotné materiálové náhrady mají
druhotné suroviny i další významné přínosy: usnadňují technologické procesy a postupy, snižují energetickou
náročnost výroby, nevyžadují náročné technologické úpravy typické pro primární zdroje, přispívají ke snížení
produkce skleníkových plynů a k omezení dalších globálních environmentálních dopadů. Udržitelné využívání
zdrojů je základem pro oběhové hospodářství.
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REALIZAČNÍ TÝM

Realizační tým soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu
„Přeměna odpadů na zdroje“
Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru průmyslové ekologie
Mgr. Miloslava Tomiková, vedoucí oddělení koordinace environmentálních a ekonomických strategií
Ing. Pavla Korábová, oddělení koordinace environmentálních a ekonomických strategií
Ing. Jitka Loosová, oddělení koordinace environmentálních a ekonomických strategií
PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, oddělení koordinace environmentálních a ekonomických strategií
RNDr. Irena Zbytovská, oddělení koordinace environmentálních a ekonomických strategií

Praha, červen 2019
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