ÚVODNÍ SLOVO

PODĚKOVÁNÍ MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU

Vážení přátelé,
s potěšením vám předkládám Katalog 2. ročníku soutěže Přeměna odpadů
na zdroje, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje na výzvy v oblasti
přechodu od lineárního k oběhovému hospodářství. Naším dlouhodobým
cílem je motivovat podnikatele, živnostníky, starosty a občany měst a obcí
i studenty a žáky všech stupňů škol k netradičnímu kreativnímu přístupu
k materiálům a výrobkům, které ukončily svoji životnost. Usilujeme o to, aby
tyto odložené věci vnímali jako zdroje cenných surovin a dokázali je využít ve
prospěch svůj i naší společnosti.
Přeměna odpadů na zdroje a získávání druhotných surovin je téma, které oprávněně rezonuje nejen Evropskou
unií, ale celým světem. Nelze se vyhýbat zodpovědnosti za způsob, jakým užíváme limitované zdroje naší
planety. Je proto pochopitelné, že šíření osvěty ve všech společenských skupinách je jedinou cestou, jak oslovit
co nejvíce lidí. Proto jsme soutěž otevřeli co největšímu počtu kategorií, abychom všem poskytli inspiraci, jak
efektivně využít již nepotřebné a nefunkční výrobky a materiály. Jistě víte, že odborné, zvláště pak technické
vzdělávání, je klíčovou aktivitou pro udržení a posílení konkurenceschopnosti našeho státu s vysokým podílem
průmyslové výroby. A to je v současné době naším slabým místem, bez ohledu na kompetence a zodpovědnost
za oblast vzdělávání. Proto se snažíme kvalitu a podmínky technického vzdělávání pozitivně stimulovat, a 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.
Většina ze 171 přihlášených projektů je velmi zajímavých a kvalitních, a proto je považuji za dobré příklady
našeho směrování k udržitelnosti i společenské odpovědnosti, s významným potenciálem pro budoucnost.
Mé upřímné poděkování patří všem účastníkům, kterým vyjadřuji svůj obdiv za inovativní a kreativní
naplnění stanovených kritérií soutěže. Svými projekty, aktivitami a produkty jste vytvořili skvělý podklad
pro tento Katalog a přispěli tak k šíření příkladů dobré praxe v oblasti oběhového hospodářství. Děkuji
také všem sponzorům, oficiálním partnerům a dalším odborníkům, kteří přispěli k zajištění a úspěšnému
průběhu soutěže.

Ing. Tomáš Hüner
ministr průmyslu a obchodu
V Praze dne 1. června 2018
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VÝZNAM OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU
V tomto roce byla ukončena několikaletá příprava vydání nových směrnic Evropské unie, kterými se principy
Oběhového hospodářství budou uvádět do praxe. Principy tohoto nového ekonomického směru Evropské
unie a jeho význam pro náš stát jsou ve zjednodušené formě obsaženy v odpovědích na 5 základních otázek.
OTÁZKA

ODPOVĚĎ

1.
Na jakém principu
je založeno oběhové
hospodářství?

• Z ákladním principem oběhového hospodářství je uchovat přidanou hodnotu
materiálů a produktů v ekonomickém systému co možná nejdéle a zároveň
redukovat objem vznikajících odpadů.
• Jakmile produkt v oběhovém hospodářství dosáhne konce své životnosti,
zůstává v systému jako zdroj, aby mohl být opakovaně využit ve výrobě
a vytvářet tím další hodnotu.
• Systém oběhového hospodářství předpokládá co nejmenší materiálové
i energetické ztráty.
• Přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje změny v hodnotových
řetězcích, od návrhu výrobku (eko-design) po vytvoření nových obchodních
a marketingových modelů, včetně nových způsobů spotřebitelského chování
nebo vytvoření trhu s druhotnými surovinami.
• To vše je podmíněno podporou výzkumu, vývoje a inovací a odpovídajícím
vzděláváním a osvětou občanské i odborné veřejnosti.

2.
Co nám oběhové
hospodářství přinese?

• Z achování a úsporu neobnovitelných primárních zdrojů, které lze nahradit
druhotnými zdroji.
• Snížení závislosti na dovozu surovin, jejichž ložiska se na území ČR nenacházejí,
a tím i snížení dopadů na životní prostředí.
• Nové podnikatelské příležitosti v oblasti získávání, zpracování a využívání
druhotných surovin.
• Nová pracovní místa v průmyslu druhotných surovin.
• 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
Je Česká republika
principy oběhového hospodářství částečně začlenila už do Politiky druhotných
připravena na oběhové
surovin ČR, kterou vláda ČR schválila v roce 2014. Nyní MPO připravuje
hospodářství?
její aktualizaci pro období 2019 – 2022 a předpokládá se, že již bude plně
v souladu s Akčním plánem EU pro oběhové hospodářství.
• Chybí však dosud národní strategie pro realizaci Oběhového hospodářství
v praxi na všech úrovních a ve všech oblastech.
• Je potřeba provést důkladnou analýzu stávajících národních strategií a deficitní
oblasti dopracovat na základě konzultace s dotčenými rezorty, průmyslovými,
zaměstnavatelskými a profesními svazy a asociacemi, akademickou obcí,
výzkumnou sférou i neziskovým sektorem. Na základě takto získaných
informací zpracovat návrh národní strategie Oběhového hospodářství.
• Jednou ze základních podmínek je zajištění infrastruktury pro získávání,
zpracování a využívání druhotných zdrojů.
• Další podmínkou je fungování trhu s druhotnými surovinami a s výrobky, které
druhotné zdroje obsahují. V tom má dosud ČR značné rezervy.
• Pro podporu oběhového hospodářství je potřeba investovat do základního
i aplikovaného výzkumu a vývoje, a též finančně podpořit pořízení inovativních
technologií.
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4.
Jsou na oběhové
hospodářství
připraveny ostatní
členské státy EU,
případně i jiné?

• M
 íra připravenosti na přechod k cirkulární ekonomice je v členských státech
EU velmi odlišná. Některé státy jsou teprve ve fázi analýzy stávajícího stavu
na rozdíl od těch, které již mají strategii zpracovanou a postupně probíhá její
realizace. Mezi tyto země patří zejména Nizozemí, Finsko a Slovinsko.
• V roce 2016 byla ve Finsku zveřejněna strategie „Vedení cyklu – Finský plán
přechodu k cirkulární ekonomice 2016-2025“. Plán vymezuje tyto oblasti
zájmu: potraviny a výživa, lesnictví a lesní hospodářství, průmysl a technika,
transport a doprava a tzv. společné (průřezové) aktivity. Pro jednotlivé oblasti
jsou vypracovány zastřešující politiky, které řeší především legislativní či
administrativní otázky. Dále jsou zpracovány klíčové prvky pro každou oblast
a pilotní projekty, kterými se zajistí dosažení stanovených cílů včetně šíření
inovací a osvědčených postupů.
• Ze zemí mimo EU můžeme jako příklad uvést Kanadu, která na základě
strategického dokumentu Smart Prosperity již uvádí oběhové hospodářství do
praxe. Dalšími zeměmi, které obdobný dokument zpracovávají, jsou Japonsko
a Austrálie.

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 či
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 a výroby (zejména potraviny a ostatní výrobky
je-li nabídka)
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VYMEZENÍ POJMU DRUHOTNÁ SUROVINA
Pro potřeby soutěže se druhotnou surovinou rozumí materiály mající níže uvedený charakter dle jednotlivé
specifikace uvedené v bodech 1 – 4.
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) v zniká 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 a surových olejů z živičných nerostů, přípravků jinde
neuvedených ani nezahrnutých, obsahujících nejméně 70 % hmotnostních
olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků), 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 takový materiál pro jeho výrobu nepoužitelný, ale je použitelný
pro jiné výroby s nižšími požadavky na kvalitu.
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PŘEHLED KATEGORIÍ SOUTĚŽE A JEJICH ZAMĚŘENÍ
Pro 2. ročník soutěže bylo stanoveno 7 kategorií. Zcela nově zařazeným předmětem soutěže jsou videoprojekty.
Tato kategorie je výzvou pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, aby jednotlivě nebo v týmu natočili krátký záznam mající
tématicky zaměřený obsah, vtip a prvky edukace.
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 nebo
další aktivity, ve kterých jsou druhotné suroviny nebo výrobky
z druhotných surovin využity, nebo je jejich využití požadováno,
řešeno nebo jinými způsoby propagováno a prezentováno.

Pro obce, města,
kraje a další
instituce veřejné
správy

4
Projekt
VŠ

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.

Pro studenty
vysokých škol

5
Projekt / dílo
VOŠ, SŠ, SOU

Předmětem je kreativní využití výrobků a materiálů s ukončenou
životností.

Pro studenty
VOŠ, SŠ, SOU

6
Projekt / dílo ZŠ

Předmětem je kreativní využití výrobků a materiálů s ukončenou
životností.

Pro žáky ZŠ
a organizace
volnočasových
aktivit

7
Videoprojekt
VOŠ, SŠ, SOU, ZŠ

Předmětem je krátké video na téma získání, zpracování nebo
využití druhotné suroviny z výrobků a materiálů s ukončenou
životností.

Pro studenty
a žáky VOŠ, SŠ,
SOU, ZŠ, ZUŠ
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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

JMÉNO HODNOTITELE
Ing. Pavlína Kulhánková
ředitelka Odboru průmyslové ekologie
Mgr. Jan Mraček
předseda Sekce životního prostředí
a člen představenstva HK ČR
Ing. Ladislav Kučera
poradce ředitele Sekce hospodářské
politiky
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
místopředseda výkonného výboru
ČAObH
Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
děkan Fakulty technologie ochrany
prostředí

POZNÁMKA
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
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1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3.

Ministerstvo životního prostředí

4.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

5.

ČVUT

ČLEN KOMISE
Ing. Pavlína Kulhánková
ředitelka Odboru průmyslové ekologie
Ing. Pavel Malinský
Odbor stavebnictví a stavebních hmot
Ing. Vojtěch Pilnáček
Odbor odpadů
Ing. Robert Blecha
zástupce SPS ČR
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 v rámci veřejné zakázky
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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
Ing. Lenka Sedmidubská
Odbor stavebnictví a stavebních hmot
Ing. Eva Chvalkovská
Odbor právní a veřejných zakázek
Mgr. Tomáš Chmela
tajemník SMS ČR
Ing. Dan Jiránek
zástupce výkonného ředitele
SMO ČR

POZNÁMKA
Předsedkyně
hodnotící komise
Členka
Členka
Člen
Člen

Hodnotící komise pro Kategorii 4
Vysoké školy
Předmět hodnocení: Projekt s využitím druhotných surovin studentů VŠ
1.

ORGANIZACE
Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

3.

Ministerstvo životního prostředí

4.

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)

5.

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze (VŠCHT)

ČLEN KOMISE
Mgr. Miloslava Tomiková
Odbor průmyslové ekologie
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka Odboru vysokých škol
Ing. Jan Maršák, Ph.D
zástupce ředitele Odboru odpadů
Ing. Soňa Jonášová
ředitelka INCIEN
prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

POZNÁMKA
Předsedkyně
hodnotící komise
Členka
Člen
Členka
Člen
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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
Ing. Karla Mališová
Odbor středního a vyššího odborného
vzdělávání
RNDr. Jana Motyková
zástupce NÚV
Ing. Pavel Donát
generální ředitel společnosti
Ing. Lukáš Grolmus
ředitel oddělení komunikace
a marketingu

POZNÁMKA
Předsedkyně
hodnotící komise
Členka

Členka
Člen
Člen

Hodnotící komise pro Kategorii 6
Základní školy
Předmět hodnocení: Dílo/výtvarná práce s využitím druhotných surovin žáků ZŠ
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

3.

EKO-KOM a.s.
Autorizovaná obalová společnost

4.

Asociace základních uměleckých škol

5.

Recyklohraní o.p.s.
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ČLEN KOMISE
RNDr. Jana Bímová
Odbor sektorové expertízy
a průmyslové politiky
Ing. Hana Krýzová
Odbor základního vzdělávání

POZNÁMKA
Předsedkyně
hodnotící komise
Členka

Ing. Lukáš Grolmus
Člen
ředitel oddělení komunikace
a marketingu
Mgr. Hana Mahdalová
Členka
ředitelka
Základní umělecké školy Uherský Brod
Hana Ansorgová
Členka
ředitelka společnosti

SPONZOŘI

Hodnotící komise pro Kategorii 7
Střední a základní školy - videoprojekty
Předmět hodnocení: Výukové video – přeměna odpadu na nový výrobek nebo druhotnou surovinu
ORGANIZACE
1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

3.

Národní ústav pro vzdělávání

4.

Burzovní Nadace Kladno

5.

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)

ČLEN KOMISE
PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová
Odbor průmyslové ekologie
Ing. Karla Mališová
Odbor středního a vyššího odborného
vzdělávání
RNDr. Jana Motyková
zástupce NÚV
Martin Štorkán
zástupce BN Kladno
Ing. Soňa Jonášová
ředitelka INCIEN

POZNÁMKA
Předsedkyně
hodnotící komise
Členka

Členka
Člen
Členka

SPONZOŘI, MEDIÁLNÍ A ODBORNÍ PARTNEŘI 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE MPO

SPONZOŘI
SPONZOŘI CEN PRO VÍTĚZE NA 1., 2., 3. MÍSTĚ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
Kategorie 1

Česká asociace oběhového hospodářství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Fakulta technologie ochrany prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kategorie 2

Česká asociace oběhového hospodářství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Fakulta technologie ochrany prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kategorie 3

SG Geotechnika a.s., BELMONT TRADING, PURUM KRAFT a.s., AQUATEST a.s.

Kategorie 4

AQUATEST a.s., Česká asociace oběhového hospodářství, ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Kategorie 5

ČEZ Energetické produkty, s.r.o., EKO-KOM, a.s., Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Kategorie 6

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o., EKO-KOM, a.s., ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Kategorie 7

Burzovní nadace Kladno
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MEDIÁLNÍ A ODBORNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
MODERNÍ OBEC
ODPADY
BUILD INFO
TZB INFO
ENVIWEB
TŘETÍ RUKA
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE
ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY
NAZELENO

ODBORNÍ PARTNEŘI
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.
TEREZA
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ddddd

PETotem
PETStage
Studentská noc Level3
na Fakultě strojní ČVUT byla ve znamení
světelných objektů vyrobených v rámci
Experimentálního atelieru

Achten/Nováková

Původním záměrem bylo otestovat

patentovanou

nově
stavební jednotku PET(b)rick a přenést
tak výsledky výzkumu rovnou do výuky.
PET(b)rick od výzkumné skupiny PETMAT, je nově vyvinutá stavební jednotka
z recyklátu PET, která je vyrobená

vyfukování.

metodou
Z těchto cihel je možné vyrábět
nejen sedací nábytek a stolky, ale
také recepční pulty a dekorace pódií.

Studentské noci

na
se ověřovaly cihly v praxi. Do atelieru se
však přihlásilo 42 studentů, z toho více
než polovina zahraničních. Rozloha akce
umožňovala uplatnění i vícero návrhů,
a tak z jednoho baru se vyklubalo

patnáct jednotlivých
expozic. Studenti pracovali
ve skupinách i samostatně a instalace
se rozdělily na bary, výzdobu chodeb,
stavby pódií, stolků a židlí a ke slovu
přišly jak nově uvedené PET(b)
ricky tak i obyčejné PETky. Všechny
instalace svítily a některé byly

i

interaktivní

nebo dokonce
ambientní a to za pomoci studentů
z fakulty elektrotechnické, bez kterých
by to mladí studenti architektury
fakticky nerozsvítili. K tomu všemu
byli do projektu zapojeni i studenti
Nových médií z

Karlovy

Univerzity

, kteří vymýšleli
jakým způsobem a na co budou
instalace reagovat. Nejen že
v tomto případě zafungovala
spolupráce na úrovni
teoretického zadání, došlo
k realizaci na veřejné akci za
podpory soukromých subjektů
ve formě nápojů i stavebních
jednotek a financí. Vše jsme
se studenty zakončili
na obrovské párty,
kde mohli vidět své
malé architektonické
realizace v praxi. Pro
mnohé z nich to byl

splněný sen.

z FA ČVUT. Studentská noc se vyznačuje
kromě široké nabídky hudebních žánrů,
doprovodného programu, paletou nápojů
a občerstvení i zajímavou dekorací, o kterou
se tentokrát postarala fakulta architektury
ve spolupráci s PETMATem a za podpory
Mattoni. PR oddělení obou fakult se domluvilo
a spontánně tak vzniklo neotřelé zadání pro
experimentální atelier ATV4: PETbar.

PETOTEM vznikl u příležitosti festivalu
světla “BLIK BLIK” v Plzni v Březnu 2017.
Jde o autorské umělecké dílo produktového
designéra Šimona Kerna, který se celoživotně

zabývá znovuvyužitím a recyklací
materiálů. Idea postavit z nově vyvinutých

patentovaných plastových cihel “PET(b)rick instalaci
ve veřejném prostoru však zrála již od léta 2016,
dávno před festivalem. Lákavá byla představa
umělecké instalace ve veřejném prostoru, vytvořené
právě z PET(b)ricků. PETOTEM se skládá z více
než

1500 PET(b)ricků a asi

800 běžných lahví. Je nasvícen 60 LED
pásky, aby do něho mohl být nahrán
interaktivní světelný program.
Na festival zvolil umělec klidnou
a důstojnou světelnou akci, kde
PETOTEM pouze vysílal světelný
signál do vesmíru. Světlo se šířilo
z odpadních lahví na zemi směrem
vzhůru k ušlechtilejší
formě plastu, kterou

je právě znovu-využitelná cihla.
Festival se pyšnil 15 instalacemi,
kde PETOTEM stál vedle
slunečnic Maxima Velčovského
nebo zajímavé instalace fina
Teemu Määttänena. Na festival
dorazilo i přes nepřízeň

40. 000
diváků

počásí více než

a festival
i PETOTEM získali pozitivní
ohlasy, ale hlavně vzbudili

diskuzi a zájem
u veřejnosti.

DEJME NOVOU ŠANCI
DRUHOTNÝM SUROVINÁM

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

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

KATEGORIE 1 – NEJLEPŠÍ VÝROBEK Z DRUHOTNÝCH SUROVIN

1. MÍSTO – společnost BRENS EUROPE, a.s., Plzeň (Jan Eisenreich, Ing. Juraj Plesník,
Jiří Czepa)
Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED – snižuje emise hluku a vibrací z kolejových
drah, jak železničních, tak tramvajových. Jedná se o systém stavebnicových dílců uložených uvnitř a vně kolejí,
které jsou vyrobeny zcela z recyklovaných materiálů z gumárenského a automobilového průmyslu. Vlastní
povrch absorbérů umožňuje využití jak přírodních vegetačních povrchů, tak umělých trávníků nebo jiných
originálních povrchů. Patentově chráněné řešení se skládá z několika komponentů zajišťujících tlumení hluku
a vibrací ze stojiny kolejnice a vlastních sendvičově uspořádaných výplňových panelů. Komponenty pro tlumení
hluku na stojině a patě kolejnice jsou vyrobeny z pojeného pryžového recyklátu z automobilových pneumatik.
Sendvičové panely jsou tvořeny vnějším vodopropustným pryžovým obalem s jádrem z recyklovaných
syntetických automobilních textilií, které umožňují vysokou absorpci vody při současném vysokém útlumu
hluku.

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

2. MÍSTO – CIUR a.s., Brandýs nad Labem (Ing. Mojmír Urbánek, Ing. Jan Kühnel)
Celulózová izolace Climatizer Plus – ekologicky aktivní izolace z přírodních zdrojů s vynikajícími technickými
parametry. Izolace pro tepelnou a akustickou ochranu budov se vyrábí z odpadního papíru s přísadou
minerálních solí. K aplikaci se používá foukání stlačeným vzduchem. Po uplynutí životnosti se může materiál
využít jako hnojivo, kompost, palivo do bioplynových stanic nebo může být přepracován na jiný materiál
využívaný ve stavebnictví.

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

3. MÍSTO – LAVARIS s.r.o., Libčice nad Vltavou (Ing. George Karra´a,
Doc. Ing. Antonín Kuta, CSc., Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Martin Cibulka)
Aktivní Gumový Prach – jedná se o velmi jemnou pryžovou drť s velikostí částic pod 0,8 mm, která může
nalézt uplatnění jako vstupní surovina v gumárenském průmyslu i v dalších oblastech. Aktivní gumový prach
lze bez přídavku dalších látek jednoduchým způsobem převést na kompaktní pryžový materiál s vlastnostmi
vyhovujícími v řadě aplikací, zejména tam, kde jsou výrobky namáhány hlavně v tlaku, jako jsou rohože,
podložky, těsnění. Jedná se o řešení podporující materiálové využití pneumatik.

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

KATEGORIE 2 – NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN
VE STAVEBNICTVÍ

1. MÍSTO – AZS 98, s.r.o., Plzeň (Jan Otýs, Ing. Ondřej Moflár)
Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrada za přírodní kamenivo – projekt ukazuje efektivní
využití recyklátu při zlepšování únosnosti podloží pro výstavbu haly. Během výkopových prací pro základové
konstrukce se narazilo na tekuté jíly s nulovou únosností. Bylo nutné zlepšit únosnost na původní projektovanou
hodnotu, což se podařilo. Jako plnohodnotná náhrada přírodního kameniva byl využit v jednom případě
asfaltový recyklát, v druhém případě betonový recyklát. Asfaltové recyklované kamenivo bylo použito pro
sanaci jílovitého podloží do nosných vrstev konstrukce pod železobetonovou plochu. Výsledná únosnost nové
konstrukční vrstvy je nyní 90 MPa, což je důkazem, že recyklované asfaltové kamenivo je plnohodnotnou
náhradou za přírodní kamenivo a lze jej použít i do náročných podmínek. Betonové recyklované kamenivo
bylo použito jako 100% náhrada za přírodní kamenivo do nosné vrstvy pod konstrukci haly a jako materiál pro
sanaci neúnosného podloží. Vzhledem k charakteru použitého výrobku je možné daný výrobek po ukončení
životnosti stavby zpracovat a znovu použít.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.azs98.cz/
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VÍTĚZNÉ PROJEKTY

2. MÍSTO – SKANSKA a.s., Praha (Ing. Vladimír Řípa, Ing. Marek Novák,
Ing. Martina Mücková)
Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami — využití materiálů z uranových dolů (halda č. 11S) – stavba dálničního
úseku Skalka – křižovatka II/118 o délce 4,8 km navazuje na cca 40 km již provozované dálnice z Prahy směrem
na Strakonice. První polovina stavby vede v nové trase kolem obce Dubenec, druhá polovina kopíruje trasu
stávající silnice I/4. Vzhledem k deficitu materiálu do násypů hledal projektový tým Skanska vhodný zdroj
kameniva, čímž se stal odvalový materiál z bývalých příbramských uranových dolů v bezprostřední blízkosti
stavby. Celkem Skanska na stavbě použila 490 tis. tun odvalového materiálu pro vyrovnání deficitu násypů
a aktivní zóny s prokázanými vysokými hodnotami míry zhutnění. Úpravy materiálu probíhaly přímo v místě
těžby na haldě na mobilní třídicí a drticí lince FINLAY nebo v mobilní staveništní betonárce SMB EUROMIX
4000. Přínosem použití tohoto materiálu bylo získání kameniva s vynikajícími mechanickými vlastnostmi,
dále minimální náklady na jeho dovoz a v neposlední řadě také příspěvek společnosti k odstraňování starých
ekologických zátěží po těžbě uranové rudy.

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

3. MÍSTO – Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno (Ing. arch. Adam Rujbr,
Ing. Michal Surka, Ing. arch. Aleš Chlád)
Projekt Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích – předmětem ocenění je projekt stavby, kde
bylo projektováno využití celkem 1 000 tun betonového recyklátu, zdi jsou z nepálené cihly a omítky hliněné,
které pomáhají udržovat vnitřní klima. Samotný objekt je energeticky mimořádně úsporný. V depozitáři
budou plochy pro příjem nálezů a dědictví, kdy tyto předměty projdou karanténou, dekontaminací, ošetřením
a následně budou uloženy do jednotlivých sekcí depozitáře dle druhu.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.ararchitects.cz/cs/progresivni-architekti
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3. MÍSTO – VW WACHAL a.s., Kroměříž (Martin Zaharowski, Ing. Tomáš Pinďák)
Výstavba Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích – v rámci výstavby projektu byl využit
recyklovaný materiál z demolice zděné budovy bývalé jídelny střední školy při zakládání nového objektu
Depozitáře. Vybourané cihlové zdivo a železobetonové základy objektu byly odváženy na recyklační dvůr
v sousedství stavby, kde byl materiál podrcen a vytříděn a následně zpětně využit na zásyp prostoru po sklepení
bývalé budovy v půdorysu navrženého objektu. Zpětně bylo využito cca 1 000 t recyklátu.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.wachal.cz/
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KATEGORIE 3 – NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN
V PROJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY

1. MÍSTO – obec Vysoké Pole, okr. Zlín (Josef Zicha, starosta obce)
Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole – Na počátku byla změna územního plánu, vedoucí ke konverzi černé
skládky na živoucí místo. Tuny odpadu byly zrekultivovány a s podporou z operačního programu Životní
prostředí zde vznikly tři základní objekty Envicentra. Ve druhé etapě projektu probíhala realizace formou
doplnění areálu o druhotně využité dobové stavby, původně určené k likvidaci. Těmito stavbami jsou tzv. picník,
kurník, sklep a sušírna. Projekt se stal významnou přidanou hodnotou pro obec Vysoké Pole. Envicentrum je
cílem desítek škol, rodinných výletů i dalších návštěvníků se zájmem o přírodu a ekologii jižního Valašska.
Probíhá zde celoročně řada výukových a společenských akcí.

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: http://www.vysokepole.cz/

23

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

2. MÍSTO – obec Karlovice, okr. Bruntál (Jana Helekalová, starostka obce,
Mgr. Kateřina Kočí, místostarostka a Martin Zajíc, koordinátor stavby)
Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity – v rámci
projektu byl využit recyklát ze stavební suti ze zbouraného objektu poškozeného povodní. Recyklát byl využit
k vybudování sportovního zázemí pro různé skupiny obyvatel obce. Pro volnočasové aktivity MTB cyklistů
byly vybudovány hliněné překážky DIRTPARKU u řeky Opavy, kde je pořádána řada sportovních akcí. Dalším
využitím bylo vybudování stezky podél řeky Opavy, spojující dvě části obce. Stezka byla zpevněna recyklátem
získaným ze stavební suti. Stezka je využívána pro volnočasové aktivity občanů obce i mnohými turisty
a dalšími návštěvníky.

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: https://www.karlovice.eu/
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3. MÍSTO – o
 bec Kněžice, okr. Nymburk (Milan Kazda, starosta obce, Petra Mládková,
Milan Vančura)
Digestát, tekuté hnojivo – jedná se o fermentovaný materiál z bioplynové stanice, která nahrazuje kanalizaci
a čistírnu odpadních vod v obci. Výstup z bioplynové stanice – tekutý kal, tzv. digestát, získal v tomto
roce certifikát jako tekuté hnojivo. Digestát o sušině cca 2-5 % je použitelný ke hnojení polních plodin při
doporučeném dávkování 20 až 40 t na ha v četnosti jednou za dva roky. Dávka se určí podle následné plodiny,
obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. Doporučený způsob aplikace hnojiva je rozstřikování na jaře
nebo po sklizni obilí na strniště a na pořezanou slámu nebo po sklizni okopanin, kukuřice. Jeho aplikací se
dosahuje značných úspor průmyslových hnojiv, které jsou tak nahrazovány digestátem, a proto mají zemědělci
o hnojivo zájem. Roční produkce se pohybuje v hodnotách cca 18 000 tun a toto množství se jako organická
složka navrací do půdy. Jedná se tak o významnou přidanou hodnotu projektu.

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: http://www.obec-knezice.cz/
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KATEGORIE 4 – NEJLEPŠÍ PROJEKTY STUDENTŮ VŠ

1. MÍSTO – Pavlína Šebestová, VUT Brno
Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla – technologie pro výrobu
pískového pórobetonu. Projekt se zabývá výzkumem využití směsi popelovin vzniklých spalováním komunálního
odpadu a recyklovaného skla. Využití těchto popelovin jako příměsi v pórobetonu plní funkci náhrady surovin,
které pochází z neobnovitelných zdrojů, jako např. křemičitý písek a vápenec. Vyrobený pórobeton je stavební
materiál, který není nutné dále zateplovat a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: http://www.vutbr.cz/
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2. MÍSTO – Ing. Jakub Hodul, VUT Brno
Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot – cílem
provedeného výzkumu bylo experimentální prověření možnosti využití filtrových popílků kontaminovaných
vlivem denitrifikační technologie do polymerních správkových hmot jako progresivních plniv. Efektivní využití
tohoto popílku musí představovat minimální rizika pro životní prostředí, splnění hygienických limitů a maximální
přínos do praxe. Pokud bude zakomponování kontaminovaných popílků do polymerní matrice úspěšné, tak
vyvinuté progresivní správkové materiály budou určeny pro opravy a sanace betonových konstrukcí. Nové
hmoty budou použitelné v prostředí se speciálními požadavky (chemicky agresivní prostředí, extrémně krátká
doba vytvrzení a vysoká počáteční pevnost, vysoká obrusnost a odolnost vůči nárazům, zvýšená tepelná
odolnost atd.) s důležitou přidanou hodnotou maximálního zkrácení doby nutné pro provedení sanace.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: http://www.vutbr.cz/
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3. MÍSTO – Bc. Drahomíra Středová, Bc. Martin Šulc, UJEP Ústí nad Labem
Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu – studenti Katedry Technických
věd Fakulty životního prostředí UJEP se již druhým rokem podílejí na projektu rozšíření laboratorní přípravy
uhličitanu lithného do podoby poloprovozní jednotky na úpravu a chemické přepracování cinvalditu. Cínovecká
deponie i oblast Slavkovského lesa jsou v podstatě skládkami odpadů po dřívější těžbě cínu a wolframu. Stále
je v nich obsaženo cca 50 000 tun lithných slíd. Inovativní technologií anhydritového alkalického tavení lze
dokázat využít 95 % zbylé nerostné suroviny z těchto odpadů. Současně je jako jedna z hlavních technologických
přísad používán energosádrovec, obtížně využitelný odpad z odsíření, kterého se v okolí uhelných elektráren
vrší tisíce tun. Ze dvou odpadů tak lze získat velice ceněnou komoditu uhličitan lithný, který je základní
surovinou pro výrobu moderních lithium-iontových akumulátorů používaných v mnoha výrobcích moderní
komunikační i informační techniky a v elektromobilech.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: http://fzp.ujep.cz/
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KATEGORIE 5 – NEJLEPŠÍ PROJEKTY STUDENTŮ VOŠ, SŠ, SOU

1. MÍSTO – Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku,
Hradec Králové (Mgr. Jana Krejzová, Ing. Jan Opitz, ředitel)
Druhá šance – studenti oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva měli ve svém okolí najít předmět, který
by se dal ještě využít, a vdechnout mu nový život. Up-cyklovali tak např. staré hrábě, pneumatiky a vyřazenou
lopatu do podoby nových zcela funkčních a užitných předmětů. Autoři soutěžních děl jsou Martin Drlíček,
Denisa Huňadová a David Verner.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://hnn.cz/profil-skoly/
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2. MÍSTO – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň (MgA. Miroslav Žitník,
Mgr. Věra Ulčová, ředitelka)
Kudlanka – oděvní model vhodný jako scénografický kostým, který se skládá z korzetu, body, sukně a návleků
na ruce. Model je vytvořený z odřezků plastové střešní krytiny z poničeného altánu. Autorka se rozhodla
vytvořit něco výjimečného, proto si vybrala kudlanku. Konstrukce plastové sukně je připevněna na korzetu
zbytky suchého zipu, na koženkové body jsou využity zbytky látek, kterými se potahují různé doplňky, dekorace
atd. Zároveň bylo využito netradiční líčení, které vynikne na prknech divadelní scény. Autorkou soutěžního
díla je Michaela Šolcová.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: https://www.issziv.cz/
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3. MÍSTO – Střední škola a Mateřská škola Litoměřice (Adéla Holubová,
Mgr. et Mgr. Ladislav Šrejbr, ředitel)
Recyklované modely zvířátek – studenti oboru aranžér se zaměřili na recyklaci. Z plastových lahví, kterých
nasbírali přes 300 za tři týdny, s pomocí tavné pistole a barev vyrobili mravence, divoká prasátka, motýly, sršně,
včely a vážky. Hotové modely sloužily jako dekorace použité na výstavách chovatelů – Děti a zvířata Litoměřice
2018, Tržnice Zahrady Čech a na výstavě v Lounech Dům a zahrada, kde zvířátka vyzkoušela i externí prostředí.
Zvířátka sklidila úspěch nejen u malých návštěvníků.
Autoři děl jsou studenti Sabina Filová, Adéla Holátová, Adéla Kunertová, Tereza Andrea Nováková, Natálie
Šebestová, Karolína Valašíková, Monika Vostrovská, Jana Džbánková, Natálie Kunrtová, Daniel Lam, Aneta
Melvaldová, Kristýna Standová, Jana Šipulová, Eliška Herainová, Drahomíra Margetínová, Kevin Mojžíš, Leona
Šťáralová, Martina Vaňková a Adéla Zímová.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: https://www.ssamsltm.cz
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KATEGORIE 6 – NEJLEPŠÍ PROJEKTY ŽÁKŮ ZŠ A ORGANIZACÍ
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

1. MÍSTO – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc (Lenka Miklošová,
Mgr. Martina Michalíková, ředitelka)
Recykloboti – projekt vznikl jako součást programu celostátní výtvarné soutěže a workshopu Paleta ticha –
Ve jménu R.U.R. pořádané Základní školou pro sluchově postižené v Olomouci. Celý workshop byl zaměřen
na roboty, robotiku, historii, výtvarnou výchovu a v neposlední řadě ekologii. Žáci v rámci doprovodného
programu výtvarné výchovy přetvořili elektroodpad v sochy robotů. Materiál byl získán sběrem a recyklací
vyřazených školních počítačů, zářivek a předmětů ze sběrného dvora. Pro žáky, kteří tvořili pětičlenné týmy,
byly připraveny stojany, na které roboty montovali. Součástky robotů si žáci vybírali sami na „skládce“
vytvořené v tělocvičně. Příprava materiálu a součástek trvala cca 14 dní. S náročnějšími úkoly, jako bylo vrtání
či řezání, pomáhali z bezpečnostních důvodů páni školníci. Zároveň ale bylo dbáno na to, aby do samotného
tvůrčího procesu dětí nikdo z dospělých nezasahoval. Recykloboti samotní plní nejen dekorativní funkci, ale
mají přimět žáky přemýšlet nad tím, že stará elektronika nemusí patřit do šrotu, ale může být využita mnoha
dalšími způsoby. Autoři děl jsou žáci ze 7.A, 8. a 9. třídy Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: https://www.sluch-ol.cz/
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2. MÍSTO – ZŠ a MŠ Všetaty, okr. Mělník (Alice Wolfová,
Mgr. Bc Renata Kurzveilová, ředitelka)
Kouzelné městečko – ve školní družině se děti dohodly, že si společně z nasbíraných předmětů s ukončenou
životností postaví město na hraní. Z kartonové krabice udělaly základ, namalovaly silnice a řeku. Ve městě
je cukrárna, fotbalový stadion, park, kino, skatepark, kostel a hřbitov, benzínka, hotel, Kebab, půjčovna kol,
telefonní budka. Letadlo a oheň jsou na baterky. Doplněk jsou panáčci a zvířátka. Autoři díla jsou žáci Michal
Hošek, Anna Wolfová, Adam Čurda, Lucie Vaňousková, Václav Kundrát, Filip Sloup, Albert Saifrt a Tereza
Sokolová.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zsvsetaty.estranky.cz/
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2. MÍSTO – 15. ZŠ Plzeň (Mgr. Petra Jančová, Mgr. Soňa Pavelková, ředitelka)
Módní přehlídka – děti si vytvořily samy modely z odpadového materiálu. Na Zeměkouli byla využita obalová
fólie a část starého prostěradla. Děvčata mají šaty zhotovené z plastových tašek, doplněné starými silonkami,
síťkami od pomerančů, alu-plachtami do auta a mají květiny vyrobené z PET lahví. Kluci si z plastu vyrobili míč
a činku z plechovek od tuňáka, které vycpali starými písemkami. Startovací píšťalka byla vyrobena z víčka od
okurek. Autory díla jsou žáci 3. C. Samotná módní přehlídka byla pro všechny přítomné zábavná i poučná.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zs15plzen.cz/
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3. MÍSTO – ZŠ a MŠ Milotice, okr. Hodonín (Mgr. Irena Šnajdrová, Anton Ivánek, ředitel)
Praktický odkládací stolek Ovečka – je vyrobený z kartonu, starých svačinových sáčků, novinového papíru,
plechovky, ruliček od toaletního papíru, krabičky od potravin, kolíčku na prádlo, dřívek od nanuků a dřevěných
korálků ze starého autopotahu. Stolek má různé odkládací prostory na drobné předměty a je využitelný pro
potřeby třídy, ale i v jiných prostorách. Také slouží i k dekoraci na školní chodbě v období Velikonoc. Autory
díla jsou Marek Cuták, Vojtěch Čopf, Petr Lekeš, Petra Lekešová, David Polášek a Tomáš Vlček z 8. třídy.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zsmilotice.cz/
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3. MÍSTO – ZŠ Zubří, okr. Vsetín (Mgr. Lenka Šimurdová, Mgr. Tomáš Randýsek, ředitel)
Pěstujeme pro otakárky – projekt měl dva cíle: základním cílem je pěstovat šetrně k životnímu prostředí, jehož
součástí je příprava humusu z bioodpadu. Druhým cílem je v získaném humózním substrátu pěstovat rostliny
podporující dlouholetý projekt školy na ochranu otakárka fenyklového, tedy nektarodárné rostliny. Nektar
těchto rostlin je potravou pro dospělé motýly. Dále je cílem pěstovat živné rostliny, na které otakárci fenykloví
kladou vajíčka a jimiž se živí z vajíček vylíhlé housenky. Na projektu se podílely žákyně Kristýna Holčáková,
Bára Kachtíková, Andrea Mierná, Klára Mikulenková, Anna Pernicová, Eliška Randusová, Nikola Vašková, Julie
Zemanová a Eliška Boráková ze 7. tříd.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zszubri.cz
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KATEGORIE 7 – NEJLEPŠÍ VIDEOPROJEKT ŽÁKŮ ZŠ

1. MÍSTO – ZŠ a MŠ Krahulčí, okr. Jihlava (Mgr. Naďa Vokřínková, ředitelka)
Čmeláčci – žáci si vytvořili z použitých PET lahví noční světýlko v podobě čmeláčka. Při tom se dozvěděli
o recyklaci použitých výrobků. Jako zdroj světla využili LED diodu. Autory videoprojektu jsou žáci z 1.-5. třídy.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: https://zsms-krahulci.webnode.cz/
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2. MÍSTO – ZŠ Vsetín-Trávníky, Vsetín (RNDr. Eva Radová,
Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel)
Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá – jedná se o příběh chlapce, který netřídí odpadky a odhazuje je,
kde ho napadne. Jednoho dne však všechny odpadky, které neroztřídil a nevyhodil, ožijí a nalepí se na jeho
tělo. Ve filmu se děti dozvědí, že nevyhazování a netřídění odpadů a lhostejnost k životnímu prostředí se může
vymstít. Autory videoprojektu jsou žáci Zbyněk Rohlík, Hynek Janáč a Matyáš Cinibulk.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: http://www.zs-travniky.cz/
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3. MÍSTO – ZŠ Luh, Vsetín (Ing. Bronislava Dotisková, Mgr. Petr Kořenek, ředitel)
Šperk z mikrotenových sáčků – použité mikrotenové sáčky byly v troubě spečeny do válečku, z něho žáci
uřezali pilkou na kov kolečko, opracovali ho pilníkem, vyvrtali otvor a ohladili brusným papírem. Autorky
videoprojektu jsou žákyně 6. A Martina Krňová a Dominika Vlčková.

Informace o škole a kontakty na internetové stránce: https://www.skolaluh.cz/
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KATEGORIE 7 – NEJLEPŠÍ VIDEOPROJEKT STUDENTŮ SŠ

1. MÍSTO – Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha (Mgr. Jakub Koráb,
RNDr. Vilém Bauer, ředitel)
V koši – studentky představily, jak zkvalitňují prostředí jejich školy díky využití druhotných surovin z výrobků
po ukončení jejich životnosti. Z rozříznuté PET lahve a magnetů vyrobily držák na fixy na tabuli a pro hodiny
výtvarné výchovy z víček od PET lahví a starých CD disků vytvořily paletu na malování. Autorky videoprojektu
jsou studentky 3. C.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.gymjh.cz/cs/site/homepage.htm
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2. MÍSTO – Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava
(Ing. Jaroslav Král, ředitel)
Znovuvyužití plastových lahví – dílo je zaměřeno na způsoby využití plastových lahví poté, co doslouží jako
lahve. Video obsahuje též poučení, proč by se plastové lahve neměly jen tak zahazovat do přírody. Motivací
pro autora bylo, že tento typ úkolů mu dává více než klasické učení z knížek. Autorem videoprojektu je Adam
Smejkal.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: https://spseiostrava.cz/cs/
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3. MÍSTO – Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha (Mgr. Jakub Koráb,
RNDr. Vilém Bauer, ředitel)
Odpady se dají ještě využít – v průběhu letošního školního roku si studentky položily otázku, co mohou
vyrobit pro školní prostředí z materiálů, které jsou určeny k vyhození, a přišly hned na několik nápadů. Využily
plastovou krabici od pracího prášku a PET lahev na výrobu květináčů a dále PET lahev na výrobu odkapávače
na deštník. Autorky videoprojektu jsou studentky 3. C.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.gymjh.cz/cs/site/homepage.htm
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DEJME NOVOU ŠANCI
DRUHOTNÝM SUROVINÁM

KATALOG NOMINOVANÝCH PROJEKTŮ,
VÝROBKŮ A VÝTVARNÝCH DĚL
2. ROČNÍKU SOUTĚŽE
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU
PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“
4. – 5. MÍSTO

NOMINOVANÉ PROJEKTY

Nominace – udělena čestná uznání Ministerstva
průmyslu a obchodu za inovativní projekty,
výrobky a díla
KATEGORIE 1 – VÝROBEK Z DRUHOTNÝCH SUROVIN

Progres Ekotech, s.r.o., Třinec (Martin Gajdzica, Karel Gajdzica, Ing. Jan Rozenkranc)
EcolBriq®- briketa – technologie EcolBriq® je patentově chráněné know-how, podle něhož probíhá výroba
speciálních briket z hutních odpadů na bázi železa, které byly dosud ukládány na skládky. Technologie je pro
svoji univerzálnost použitelná pro recyklaci v hutních agregátech a to od malých kuploven ve slévárnách až po
vysoké pece, tandemové pece, konvertory atd. Hlavním přínosem je recyklace hutních odpadů v místě svého
vzniku.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://progres-ekotech.cz/index.php/cs/
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VIA ALTA a.s., Třebíč ( Ing. Jakub John, Ing. Jan Čermák, Ph.D., Ing. Jiří Koiš,
Ing. Jakub Kresa, Ing. Tomáš Ondračka)
Technologie MULTIFERM – nová technologie pro výrobu paliva z biologicky rozložitelných odpadů využívá
nízkopotenciálního fermentačního tepla. Zajišťuje homogenizaci a hygienizaci vstupního materiálu, snížení
relativní vlhkosti a tvarovou úpravu tak, aby byl výstup přímo využitelný ve spalovacích energetických zařízeních.
Tato technologie přináší původcům, zpracovatelům biologicky rozložitelných odpadů a energetickým
provozům nejen možnost výroby paliva, ale také kvalitní organické hnojivo. Jedná se o vhodnou alternativu
ke klasickému kompostování, případně zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynových stanicích.

Informace o společnosti a kontakty na internetové stránce: http://www.via-alta.cz
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KATEGORIE 3 – V YUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN V PROJEKTECH
VEŘEJNÉ SPRÁVY

Město Kopřivnice (Ing. Miroslav Kopečný, starosta, Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru
rozvoje města)
Rekonstrukce komunikace s využitím druhotných surovin – v letech 2016-2017 byla rekonstruována
komunikace Štramberská. Povrch ze žulových kostek byl z důvodu snížení hlučnosti nahrazen asfaltovým
povrchem. Žulové kostky jako cenný stavební materiál byly částečně použity zpět do stavby ve formě povrchu
ke komunikaci přiléhajících odstavných ploch, parkovacích míst, autobusových zálivů a vjezdů. Byly rovněž
použity při další stavební činnosti města. Menší zbylá část dlažebních kostek byla finančně zhodnocena.

Informace o obci a kontakty na internetové stránce: http://www.koprivnice.cz/
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KATEGORIE 4 – PROJEKT STUDENTŮ VŠ

Bc. Filip Nedorost, ČVUT Praha
Jak si zatopit vodou z kanalizace – téma propojuje širokou škálu oborů (městské odvodnění, energetiku,
ekologii…) a do budoucna se může stát pevnou součástí výroby energií. Odpadní voda není pouze odpadem,
ale je to druhotná surovina, která nám může hodně nabídnout. Projekt se zabývá využitím tepelné energie.
Pokud chceme získávat teplo z odpadní vody, stačí vyměnit známé tepelné čerpadlo země – voda za tepelné
čerpadlo voda – voda a využít tepla, které je v odpadní vodě relativně jednoduše dostupné.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: http://web.fsv.cvut.cz/
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Ing. Magdaléna Michalčíková, VUT Brno
Nová progresivní technologie sanace sypaných hrází – jednoduchá, vysoce účinná, ekonomicky a technologicky
nenáročná nová progresivní technologie sanace sypaných hrází s využitím vedlejších energetických produktů,
které vznikají ve velkém množství při spalování v klasických elektrárnách. Technologie vznikla na základě
výzkumných prací projektu ve spolupráci Vysokého učení technického v Brně a Hradeckého písku a.s.
Impulzem pro řešení této problematiky byly katastrofické povodně, které zasáhly Českou republiku v letech
1997 a 2002. Obecně se však jedná o celosvětový problém. Špatný stav hrází často způsobuje jejich kolaps
a mnohdy možná zbytečné nejen značné materiální škody, ale i ztráty na životech. Podstatou projektu byla
práce v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR (nyní s POH ČR pro období 2015-2024) se snahou
minimalizovat množství odpadů s potenciálem jejich dalšího využití. Na projektu se podílel prof. Ing. Rostislav
Drochytka, CSc., MBA.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: http://www.vutbr.cz/
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Ing. Pavla Vacková, ČVUT Praha
Využití kameniva z vysokopecní strusky při výrobě asfaltových směsí – projekt zahrnuje přímé spojení
akademické sféry a praxe. Na konci roku 2018 nebo v průběhu roku 2019 je předpokládána pokládka
pokusného úseku s využitím asfaltových směsí se struskovým kamenivem. V rámci prezentovaného výzkumu
byla použita vysokopecní struska jako alternativní náhrada k drcenému kamenivu při výrobě asfaltových
směsí. V dopravním stavitelství je struska používaná již řadu let, ale pouze do podkladních vrstev. Využití
strusky je v ČR do jisté míry deformováno aplikací studeného odvalu na dálnici D47, kde došlo v minulosti
k narušení konstrukcí v důsledku rozpínavých reakcí. Uvedené pochybení způsobeném lidským faktorem však
neznamená, že tento materiál je nevhodný.

Informace o vysoké škole a kontakty na internetové stránce: http://web.fsv.cvut.cz/
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KATEGORIE 5 – PROJEKT / DÍLO STUDENTŮ VOŠ, SŠ, SOU

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha (skupina studentů ve věku 15–16 let
pod vedením Mgr. Daniely Papežové, RNDr. Vilém Bauer, ředitel)
Nástroje – cílem studentů byla výzdoba a odrušení zvuků v učebně hudební výchovy. Při tvorbě byl využit
odpadový materiál jako staré poškozené obrazové rámy, karton z krabic od dodávek školního materiálu, staré
noviny na kašírování, zbytky po instalaci elektrických rozvodů, role od toaletního papíru a kuchyňských utěrek,
tyčky – původně opory k orchidejím apod. Akustika učebny se zlepšila a barevnost a tvary plastických obrazů
zpříjemnily celý prostor.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.gymjh.cz/cs/site/homepage.htm
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Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha (skupina studentů ve věku 16 let
pod vedením PhDr. Andrey Sloupové, Ph.D., RNDr. Vilém Bauer, ředitel)
Koruna z druhotných surovin – výtvarný objekt – tradiční klenot používaný jako ozdobná pokrývka hlavy je
zhotoven z druhotných surovin, které studenti shromažďovali se záměrem dát jim ještě jednu životní šanci.
Materiálem byly skleněné střepy, blistry od léčiv, nápojové plechovky a kartony, flakónky od parfémů, PET
lahve, mikrotenové sáčky nebo izolační výplně přepravních boxů. Práce je součástí dlouhodobého projektu,
který upozorňuje na problematiku separace odpadu a jeho využití.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.gymjh.cz/cs/site/homepage.htm
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KATEGORIE 6 – P ROJEKT / DÍLO ŽÁKŮ ZŠ A ORGANIZACÍ
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha (skupina studentů ve věku 12–13 let
pod vedením Mgr. Daniely Papežové, RNDr. Vilém Bauer, ředitel)
Čtenářské deníky – kolektiv studentů vytvořil z druhotných surovin výzdobu do školní knihovny a počítačové
pracovny. Využit byl odpadový materiál jako reklamní brožury, časopisy, kartony z krabic od dodávek lavic
a obrazovek a mnoho dalších podobných již použitých předmětů.

Informace o střední škole a kontakty na internetové stránce: http://www.gymjh.cz/cs/site/homepage.htm
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Základní škola Nový Jičín (skupina žáků pod vedením Mgr. Jaroslava Pavlíka,
RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka)
Výroba elektrické energie lidskou silou – zařízení umožňuje šlapáním na dvou upravených bicyklech přeměnu
svalové práce na pohybovou a následně elektrickou energii. Vyrobená energie je využita na zabudovaných
spotřebičích. Elektrický proud je měřen ampérmetrem. Zařízení pracuje s bezpečným napětím (max. 12 V).
Interaktivní exponát přináší poučení i zábavu dětem od tří let, s potěšením šlapají i senioři. Celá sestava je
zhotovená z odpadového materiálu.

Informace o základní škole a kontakty na internetové stránce: http://www.komenskeho66.cz/
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SEZNAM SOUTĚŽÍCÍCH

SEZNAM VŠECH ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE
KATEGORIE 1

KATEGORIE 4

ASIO NEW, spol. s r. o.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Ing. Jan Mašát, CSc.
STUDIO SKUBB
RAJAN EKO s.r.o.
utopia design s.r.o., RESPIRO
ASIO NEW, spol. s r. o.
Flexibau, s.r.o.
PETMAT z. ú.
Arkadie, o.p.s.
CIUR a.s.
BRENS EUROPE, a.s.
Česká peleta, z.s.p.o.
WOODCOCK
LAVARIS s.r.o.
Board Technology spol. s r.o.
Prefia s.r.o.
NAFIGATE Corporation, a.s.
GREEN PLANET Investment s.r.o.
REFORMÁT
TRYMAT, spol. s r.o.
IBCSD LAB s.r.o.
Věra Ryšková, RYVERA hand made
VIA ALTA a.s.
Progres Ekotech, s.r.o.
značka RELUbag

Bc. Michal Ondrušák – VŠB TU Ostrava
Kristýna Jachurová, Mendelova univerzita v Brně
Karolína Kurečková, Mendelova univerzita v Brně
Kristýna Frödová, Mendelova univerzita v Brně
Terezie Vrtalová, Mendelova Univerzita v Brně
Martina Papugová, Mendelova Univerzita v Brně
Bc. Michal Marko, VUT Brno
Laura Šídová, Mendelova Univerzita v Brně
Bc. Gabriela Fridrichová, Mendelova Univerzita v Brně
Klára Světlíková, Mendelova Univerzita v Brně
Tereza Hovorková, Mendelova Univerzita v Brně
Romana Mudrončíková, Mendelova univerzita v Brně
Petr Nováček, Mendelova univerzita v Brně
Alena Vymazalová, Mendelova univerzita v Brně
Milan Mátl, Mendelova univerzita v Brně
Bc. Aneta Kábelová, Mendelova univerzita v Brně
Ing. Pavla Vacková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Saskie Fráňová, Mendelova univerzita v Brně
Kristýna Janíková, Mendelova univerzita v Brně
Pavlína Šebestová, VUT Brno
Simona Klempová, Mendelova univerzita v Brně
Simona Chytilová, Mendelova univerzita v Brně
Veronika Šulcová, Mendelova univerzita v Brně
Martin Pšenička, UJEP v Ústí nad Labem
Barbora Podešvová, Mendelova univerzita v Brně
Bc. Veronika Kaláčová, Mendelova univerzita v Brně
Radka Radová, Mendelova univerzita v Brně
Lucie Maixnerová, Univerzita Hradec Králové
Petr Figala, VUT Brno, Stavební fakulta
Filip Nedorost, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Ing. Tomáš Žlebek, VUT Brno, Fakulta stavební
Bc. Drahomíra Středová, Bc. Martin Šulc, UJEP v Ústí
nad Labem
Ing. Jakub Hodul, VUT Brno, Fakulta stavební
Kateřina Kvapilová, Univerzita Hradec Králové
Ing. Magdaléna Michalčíková, VUT Brno, Fakulta
stavební
Bc. Matěj Hušek, ČZU v Praze, Technická fakulta

KATEGORIE 2
VW WACHAL a.s.
Skanska a.s.
Adam Rujbr Architects s.r.o.
AZS 98, s.r.o.
KATEGORIE 3
Obec Kněžice
Obec Karlovice
Město Kopřivnice
Město Orlová
Dětřichov nad Bystřicí
Obec Vysoké Pole
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KATEGORIE 5
Střední škola a Mateřská škola o.p.s. Litoměřice
SUPŠ Karlovy Vary
SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové
Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň
Gymnázium Jaroslava Heyrovského
VOŠ sklářská a Střední škola Nový Bor
SUPŠ Jihlava-Helenín
Střední škola obchodní Kolín

SEZNAM SOUTĚŽÍCÍCH

KATEGORIE 6
ZŠ Tyršova Frenštát pod Radhoštěm
ZŠ Opava
ZŠ a MŠ Olomouc
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc
ZŠ a MŠ Kluky
ZŠ Havlíčkův Brod
ZŠ a MŠ Sebranice
ZŠ Břidličná
ZŠ Nový Jičín
MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené České Budějovice
ZŠ Sulíkov
SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek - Místek
ŠD při ZŠ Ilji Hurníka, Opava
ZŠ Chomutov
ZŠ a MŠ Jilemnice
ZŠ Vlašim
Gymnázium Jaroslava Heyrovského Praha
ZŠ a MŠ Březno
ZŠ Rychvald
ZŠ a MŠ Všetaty
ZŠ a MŠ Cehnice
ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou
ZŠ Sušice
ZŠ Havlíčkův Brod
ZŠ Opava
ZŠ a Montessori MŠ Podbřezí
ZŠ Krhanice
ZUŠ Bedřicha Kozánka, Přerov
ZŠ a MŠ Potštát
ZŠ a MŠ Domamil
MŠ a ZŠ Ostopovice
ZŠ Vajgar Jindřichův Hradec
ZŠ Hartmanice
15. ZŠ Plzeň
ZŠ a MŠ Hořepník
ZŠ Loučany
ZŠ Kolín III
ZŠ a PrŠ Bílina

MŠ, ZŠ, PrŠ Trhové Sviny
ZŠ a MŠ Boleradice
ZŠ a MŠ Lichnov
ZŠ Stonařov
MŠ a ZŠ Ostopovice
ZŠ, Česká Lípa,
ZŠ a MŠ O. Pavla Buštěhrad
ZŠ Malšovice
6. ZŠ Cheb
ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou
ZŠS, ZŠP a Praktická škola Litoměřice
ZŠ a MŠ Samotišky
ZŠ Královské Poříčí
ZŠ a MŠ Dobříkov
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
ZŠ Kryry
ZŠ a MŠ Nenkovice
ZŠ a MŠ Milotice
Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany
ZŠ Měcholupy
ZŠ a MŠ, Brno
ZŠ Břidličná
ZŠ Zubří
ZŠ a MŠ Zabrušany
KATEGORIE 7
JZŠ Beroun
ZŠ TGM Milovice
Gymnázium Kladno
ZŠ a MŠ Krahulčí
ZŠ Vsetín
ZŠ Šebetov
Gymnázium Jaroslava Heyrovského Praha
SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava
ZŠ TGM Milovice
ZŠ Vsetín-Trávníky

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 10. května 2017 č. 355 k Vyhodnocení Akčního
plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky a k aktualizaci úkolů pro období let 2017 a 2018.
Veškeré fotografie uvedené v tomto katalogu jsou ilustrativní a nejsou vázány na konkrétní fyzické osoby.
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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 2018

