CALL FOR PAPERS

ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR
řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association for Recycling e.V., Berlin

pořádá ve spolupráci Vysokým učením technickým v Brně
a pod záštitou

Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva životního prostředí,
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)

jubilejní 25. ročník mezinárodní konference

R E C Y C L I N G 2022
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ
RECYKLACE A VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
termín :

13. až 14. října 2022

místo konání:

hotel Santon,
Přístavní 38, 635 00 BRNO

garant akce :

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM
VUT FSI, Technická 2, Brno
tel.: 605 720 234,
E-mail: arsm@arsm.cz

Konference je určená pro:
− provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
− orgány státní správy a místní samosprávy s působností ve stavebním řízení
a oboru životního prostředí,
− výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
− stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
− firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů apod.
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Organizační výbor:
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D., VUT v Brně, FSI
Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D., VUT v Brně, FSI
Pavla Toufarová, VUT v Brně, FSI

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
➢ Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu
s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady
305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních
výrobků na trh
➢ Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro
využití ve stavebnictví 1. a 2. díl.
➢ Vliv nové odpadové legislativy v ČR na recyklaci stavebních a demoličních odpadů
a podmínky pro deklaraci recyklátů jako výrobků.
➢ Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty.
➢ Recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
➢ Certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou
platnou legislativu.
➢ Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve
vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
➢ Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních
prvků.
➢ Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
➢ Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
➢ Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.
Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu
prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů
a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.
Předběžná přihláška RECYCLING 2022
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
Tento první cirkulář pozvánky je určen zejména pro přednášející, kteří
mají zájem o publikaci dosažených výsledků při výzkumu, výrobě a využívání
recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů.
I v případě, že máte zájem se konference zúčastnit bez přednášky, uvítáme
přirozeně Vaši předběžnou přihlášku a využijeme Vaše kontaktní údaje pro další
komunikaci s Vámi.
Předběžnou přihlášku vyplňte elektronicky
Předběžná přihláška RECYCLING 2022

nejpozději do 3. 6. 2022

➢ V případě přihlášení příspěvku prosíme o uvedení stručné anotace na přihlášku.
➢ O přijetí příspěvků a zařazení do programu konference (popřípadě prezentaci
příspěvků formou posterů) budete informováni obratem, nejpozději však
do 10. 6. 2022 a současně obdržíte pokyny pro zpracování příspěvku do
sborníku. Přijaté příspěvky je nutno zaslat v plném znění do 19. 8. 2022.
➢ Všechny přijaté příspěvky vyjdou v tištěném recenzovaném sborníku s ISBN.
➢ Podrobný program konference, závaznou přihlášku s pokyny pro platbu a další
informace obdržíte ve druhém cirkuláři do 23. června 2022
➢ Ubytování – v hotelu Santon, ubytování bude možno rezervovat v hotelu
SANTON proklikem, který bude v závazné přihlášce. Nocležné bude hrazeno
hotelu SANTON na základě objednávky provedené účastníkem.
účastnický poplatek (vložné):
zahrnuje: - vložné na konferenci,
- sborník,
- 2 x oběd a občerstvení,
- debatní a společenský večer 13. 10. 2022
Předpokládaná výše vložného
pro účastníky (nečleny ARSM)…………........................................3800,- Kč
pro členy ARSM ……….……………...............……...........….…… 3250,- Kč
pro členy ČKAIT ………………………………………………………3550,- Kč
zaměstnanci státní správy (KÚ, magistráty, ministerstva apod.).. 3050,- Kč
(netýká se pracovníků vysokých škol a výzkumných center)
pro přednášející pracovníky VŠ a státní správy ……………….. 600,- Kč
(nutno potvrdit ze strany organizátora)
http:// www.arsm.cz/
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Prezentace firem
V předsálí je možno umístit malé prezentační expozice firem - formou vlastních
panelů, prospektů atd. Poplatek za prezentaci činí dle rozsahu 1300,- Kč na 1 m šířky
expozice - minimálně však 1600,- Kč.
Do sborníku lze umístit reklamu. Originál pro tisk musí být v černobílém
provedení velikosti A4 s okraji 2,5 cm. Pro elektronickou verzi sborníku lze dodat
souběžně i verzi barevnou. Cena jedné strany reklamy ve sborníku činí 900,- Kč
(náklad ca 170 kusů a s ohledem na tiskový zákon bude uložen i v ca 15-ti veřejně
přístupných knihovnách). Dále bude sborník včetně reklam uveřejněn i na www
stránkách ARSM (www.arsm.cz). Sborník bude vydán před konferencí a bude na ní
všem účastníkům k dispozici.
Členové ARSM mají na svoji prezentaci slevu 15 %.
Podrobnosti prezentační expozice a reklamy nutno dohodnout předem osobně
s garantem konference: doc. Ing. Miroslavem Škopánem, CSc,
tel.: 605 720 234,
E-mail: arsm@arsm.cz

http:// www.arsm.cz/

