
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDEREFF 

ZPRAVODAJ 

 

POSTUPY PRO ŘÍZENÍ ODPADŮ VE STAVEBNICTVÍ A 

DEMOLICÍ PRO ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI ZDROJŮ  TŘETÍ VYDÁNÍ | LISTOPAD 2019 

V tomto čísle naleznete 

CONDEREFF ve zkratce, strana 2 

Výměna zkušeností, strana 3 

CONDEREFF události, strana 4 

Stavební a demoliční odpad (SDO) v 

České republice, strana 6 

Stav pokroku v Auvergne-Rhône-Alpes, 

strana 6 

Akce partnerů, strana 7 

Partnerství CONDEREFF, strana 10 



 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

CONDEREFF ve zkratce 

 

Vážení čtenáři, 

vítejte, zde Vám představujeme třetí vydání Zpravodaje projektu 

CONDEREFF! 

CONDEREFF je evropský projekt financovaný z programu INTERREG 

Europe jehož cílem je sdílení a rozšiřování osvědčených postupů v 

oblasti nakládání s odpady. Projekt je zaměřen na snižování počtu 

odpadů a jeho recyklaci s cílem podnítit a podpořit provádění těchto 

akcí na území partnerů.  

Na následujících stránkách najdete zajímavé materiály popisující 

celkový kontext a cíle projektu, jakož i informace o nejnovějším vývoji 

a nadcházejících událostech. 

Neváhejte se přihlásit k odběru našeho zpravodajského kanálu na 

adrese: https://www.interregeurope.eu/condereff/ 

Budeme Vás průběžně informovat o našem pokroku a klíčových 

výsledcích prostřednictvím webových stránek projektu, tematických 

akcí a zpravodajů.  

Projektový tým CONDEREFF 

Toky odpadů SDO přestavují 20-30 % všech odpadů 

vyprodukovaných v Evropě a dosahují až dvě třetiny 

celkových odpadů vyprodukovaných v některých zemích. Míra 

opětovného použití se v jednotlivých zemích EU liší (10-90 %). 

Rámcová směrnice o odpadech (2008) a Strategie stavebnictví 

2020 stanovily 70 % míru recyklace a opětovného využití SDO 

do roku 2020 a balíček pro oběhové hospodářství rovněž 

upřednostňuje SDO. 

Cílem projektu CONDEREFF je posílit regionální kapacity 

pro zvýšení míry recyklace a opětovného použití SDO 

v regionech účastnících se projektu. Projekt sdružuje 

8 partnerů ze 7 zemí EU, kteří spolupracují v průběhu 5 let 

programu, aby analyzovali kontext SDO v regionech, 

pochopení soutěže a získání jasného přehledu o výhodách a 

nevýhodách, které mají klíčovou roli při hledání řešení.   

 

Pro splnění cílů je nutné přehodnotit způsob, jakým jsou 

výrobky, materiály a zdroje navrhovány, vyráběny, 

používány a zlikvidovány. Výzvy jsou mnohé: organizační, 

technické, logistické, kulturní, ekonomické a vyžadují investice 

do výzkumu a vývoje, nových technik a podpory celkového 

vývoje hodnotového řetězce.  

Z pohledu plánování, je projekt rozdělen do dvou hlavních 

fází. První, která začala v květnu 2018, se zaměřuje na studie 

a analýzy, včetně učení o politikách tržního potenciálu pro 

SDO, mapování sítí, nástrojů a zdrojů pro monitorování, 

sledování správy SDO. Druhý počínaje nejpozději v červnu 

2021, je o provádění akčních plánů a testování řešení v 

teritoriích.  

https://www.interregeurope.eu/condereff/


 

 
 
  

Výměna zkušeností v projektu CONDEREFF 

 

 

Zaměření na aktivitu A1.2 

Časová osa různých 

činností pracovního 

balíčku A: výměna 

zkušeností se 

současným pokrokem. 

Celkovým cílem bylo identifikovat potenciál poptávky a 
opětovného využití recyklovaného odpadu SDO spolu s toky 
odpadu z SDO a objemy generovanými na sledovaných 
územích. Tato zpráva představuje analýzu výsledků 
průzkumu a rozebírá klíčová zjištění, která se během analýzy 
objevila. Zpráva se konkrétně zaměřuje na dvě prioritní 
oblasti: 

1. politiky, které podporují recyklaci a opětovné použití 

SDO, 

2. ekonomická a tržní poptávka po různých 

recyklovaných odpadních materiálech SDO. 

• Z údajů partnerů projektu: 

o Nezařazený SDO odpad, který prezentuje smíšený 

odpad SDO, půdy a kameny a izolační materiály, je 

z hlediska objemu ve všech regionech nejvýznamnější 

kategorií a dosahuje výrazně vysokého počtu v regionech 

Lazio a Rhône-Alpes 

o Nejvyšší objem využití SDO je v Sachsen-Anhalt, 

kde dosahuje 96%, přičemž je také značně vysoký objem 

v regionu Lazio na 75%, Rhône-Alpes na 62%, a Steiermark 

na 60%. 

o Pokud jde o úhradu veřejných nákladů na nakládání 

s odpady SDO v regionech CONDEREFF, zdá se, že 

nejběžnějším postupem je daň ze skládek, kterou používá 5 

ze 7 regionů 

o Z hlediska počtu podniků, je nejaktivnějším 

segmentem hodnotového řetězce odpadu SDO v regionech 

CONDEREFF tvorba a sběr odpadu SDO; druhým je 

zpracování odpadu SDO (včetně společností, které 

zpracovávají a recyklují sebraný odpad), a třetím jsou 

průmyslová odvětví používající recyklované nebo znovu 

použité odpadní materiály. 

o Hlavními průmyslovými odvětvími, která využívají 

poptávku po recyklovaných kamenivech, jsou převážně 

silniční 

silniční stavby, výrobci v průmyslu, betonu, cementu a sádry. 

Z hlediska typu aplikace se většina recyklovaných kameniv 

používá pro aplikace s nízkým výkonem, jako jsou základy 

nebo silniční základny. 

o Průmysl silničního stavebnictví je jedním z 

nejdůležitějších odběratelů recyklovaných kameniv; podobně 

je to odvětví, ve kterém partneři projektu vnímají, že mají 

nejvyšší ekonomický potenciál pro využívání recyklovaných 

odpadních materiálů SDO. 

• Z údajů zúčastněných stran 

o Agregáty, beton a v menší míře cihly a sádrové 

výrobky byly identifikovány jako recyklované materiály SDO s 

nejvyšším ekonomickým potenciálem 

o Hlavními průmyslovými odvětvími, která využívají 

poptávku po recyklovaných kamenivech, jsou převážně 

výrobci silnic, betonu, cementu a sádry. 

o Nejdůležitějším přínosem předpokládaným 

využíváním recyklovaného dopadu z SDO je snížení nákladů. 

o Nejdůležitější překážkou při používání recyklovaného 

SDO je nedostatek státní podpory, s nedostatkem konkrétních 

kritérií pro to, kde by měl tento odpad končit, nedostatek 

dohledu a předpisů v recyklaci a opětovném použití, které jsou 

důsledně sledovány jako druhá a třetí nejvýraznější překážka.  

o Za nejvýraznější aktivátor se považuje zavedení 

závazných požadavků ze strany vládních orgánů, jako jsou 

normy pro zadávání veřejných zakázek, které se zaměřují na 

recyklované odpady z SDO; za stejně důležitá aktivátory se 

považuje zavedení finančních pobídek pro používání 

recyklovaných odpadních materiálů SDO v odvětvích, 

renovace a stavebnictví, podpora příslušného školení v tomto 

odvětví a zvýšení poplatku za skládkování odpadu ze skládek 

SDO. 

Metodologie 
A1.1 ze dne 
22/03/2019

Sběr dat od 
01/04/2019 do 

10/05/2019

Analýza a návrh 
finálního reportu 

od 10/05/2019 do 
17/06/2019

Metodologie 
A1.2 ze dne 
01/04/2019

Sběr dat od 
01/04/2019 do 

31/05/2019

Analýza a návrh 
finálního reportu 

od 31/05/2019 do 
15/10/2019 

Metodologie 
A1.3 ze dne 
22/10/2018

Sběr dat od 
22/10/2018 do 

14/12/2018

Analýza a návrh 
finálního reportu 

od 14/12/2018 do 
08/04/2019 

Přezkoumání a 
zveřejnění 

závěrečné zprávy 
z 01/05/2019

Metodologie 
A1.4 ze dne 
01/04/2019

Sběr dat od 
01/04/2019 do 

31/05/2019

Analýza a návrh 
finálního reportu 
31/05/2019 do 

15/10/2019 



 

 
 
 

  

CONDEREFF Události 

 

 

Setkání projektového týmu v Lyonu 

Během projektového setkání v Lyonu měli partneři CONDEREFF 

možnost navštívit dvě inovativní místa – sklad Autre-Soie a 

Minéka. 

 

Willim Lafond, jako koordinátor projektu Autre-Soie, předal 

partnerům informace o umístění a renovaci budovy L’autre 

soie. Ta je místem, kde se denně setkávají různé sociální a 

profesní kategorie (studenti, lidé se zdravotním postižením 

nebo nemocemi, senioři, či domácnosti s nízkými příjmy). 

Projekt podporuje sociální integraci tím, že umožňuje 

sdružením s omezenými zdroji využívat prostor pod tržními 

cenami a řemeslníci mohou mít nějaký prostor, aby mohli ručně 

vyrábět kabelky ze starých plastových zalévacích trubek, které 

se používají například v zemědělství. Nakonec, jak bude místo 

přeměněno, dosáhne cíle opětovného využití 9% z 10 tun 

stavebního odpadu během dekonstrukce. 

Mezinárodní workshop v Římě 

 

Partneři CONDEREFF uspořádali v Římě ve dnech 26. a 27. září 

mezinárodní seminář s cílem poskytnout přehled dobrých 

zkušeností na evropské úrovni v oblasti zadávání veřejných 

zakázek, což je užitečné pro podporu účinného využívání řízení 

SDO. Za účelem dosažení tohoto cíle partneři předložili několik 

prezentací týkajících se “zelených veřejných zakázek” a systému 

výběrových řízení, jakož i prezentaci Protokolu EU o řízení SDO. 

První den byl zaměřen na využití veřejných zakázek v 

partnerských zemích jako hnací síly pro správu zdrojů SDO 

efektivně využívající zdroje. Hostitel měl možnost vyzvat 

zúčastněné strany z národních institucí, aby představily “zelené 

veřejné zakázky”, jak se používají v systému výběrových řízení, 

aby povzbudily účinné opětovné použití pro správu inertních 

odpadů. Bylo řešeno několik aspektů zadávání veřejných 

zakázek, aby se pochopily stávající příležitosti na politické a 

legislativní úrovni ke zlepšení efektivního využívání zdrojů v 

řízeném cyklu SDO. 

Joanne Boachon je ředitelka skladu Minéka a sdružení, které 

se podílí na rozvoji opětovného využití sektoru stavebních 

materiálů shromažďováním, auditováním, navrhováním 

doporučením a usnadňováním přístupu od nabídky k 

poptávce v metropolitní oblasti Lyon (v okruhu 50 kilometrů.)  

 

Od vzniku prošlo skladem 15 tun znovu použitých materiálů 

od jeho založení před 3 lety, což způsobilo skutečné nadšení 

pro opětovné použití. Ve skladu se shromažďují stavební 

materiály a komponenty demontované na místě během 

demontážních prací, dále je vyhodnocen potenciál 

komponent pro jejich opětovné použití a opětovné začlenění 

do staveniště a rekonstrukcí. 200 členů sdružení těží z 

materiálů v katalogu, které se prodávají za solidární cenu: 

20 % pod tržními cenami. Tyto materiály se však prodávají bez 

pojištění, většinou se používají pro nábytek nebo dokončovací 

práce. Toto sdružení je průkopníkem v regionu v oblasti 

implementace efektivních řešení obnovy. 

 



 

 
 
 

 

  

 

Směrnice EU o odpadech byla spuštěna v zúčastněných zemích 

s úspěchem, ale některým postupům pro uplatňování nových 

identifikovaných standardů pro kategorizaci materiálů stále 

chybí přesnost a měli by být podrobnější. Potenciál veřejného 

zadávání veřejných zakázek jako hybné síly při opětovném 

použití v řízení SDO je velmi vysoký vzhledem k jeho podílu na 

národním HDP ve většině evropských zemí. Aby bylo možné 

efektivně působit jako pákový efekt pro šíření a uvedení na trh 

materiálů SDO, musí výběrová řízení zahrnovat všechna 

nezbytná kritéria udržitelnosti a lépe definovat použité 

kvalitativní pojmy. 

 

Osvědčené postupy vyplynuly z těchto souvislostí: Průvodce 

pro opětovné použití a využití odpadu ze Saxony-Anhalt 

regionu; sběr prostřednictvím oprav domů v procesu SDO 

obecní působnosti ve Valencii; povinnosti obsažené v 

národním akčním plánu pro ekologické veřejné zakázky 

“PNAAPD” (2015-2020) ve Francii a návrh předložený ve výzvě 

vyhlášené regionem Lazio v rámci EFRR 2014-2020 s názvem 

“Apea Diffusa”, rozšířená ekologicky vybavená Průmyslová 

oblast. Druhý den byla zajímavá návštěva věnována dvěma 

závodům z oblasti sběru a recyklace suti v místě 

pojmenovaném “kráter”. Tato oblast, která byla zasažena 

zemětřesením v srpnu 2016, je kolem obcí Amatrice a 

Accumoli, kde se podílí na spolupráci asi 100 míst (hlavně velmi 

malé vesnice obývané několika stovkami lidí).  

První z nich, je řízeno soukromou společností GARC, recyklace 

byla nejprve uspořádána v jeskyni původně využívané k těžbě 

surovin, nedaleko města Amatrice. Výběr byl proveden nejprve 

stroji a poté ručně, aby se zpřesnilo oddělení různých materiálů 

přítomných v troskách. Poté co byly přebrány různé kusy sutin, 

tak byly připraveny k návratu opět do stavebnictví a ke 

zpětnému využití jako sekundární materiál. 

 

Pokud jde o zaměření meziregionálního semináře II, je důležité 

zdůraznit, že po procesu výběru sutin se počítalo s obnovou 

materiálů: získané jednotlivé frakce produktů (dřevo, železo, 

ocel, měď, bronz, mosaz, hliník, směsné kovy, objemné, OEEZ, 

izolační materiály, plasty, kabely atd.). Byly přiděleny 

autorizovaným zařízením na využití odpadů a již během 

výběrového řízení byly identifikovány hospodářskými subjekty. 

Zotavení inertní frakce bylo znovu použito při výstavbě 

infrastruktur: primární urbanizační práce, založení řešení 

nouzového bydlení (SAE), silniční infrastruktury atd. 

 



 

 
 
 

  

Stavební a demoliční odpad (SDO) v 

České republice  

Nařízení o kritériích, kdy je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem: vyhláška č. 

130/2019 Sb. zahrnuje právní předpisy Evropské unie a 

stanovuje podrobná kritéria, při jejichž splnění je asfaltová 

směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 

Vyhláška definuje asfaltovou směs, stanoví kritéria pro 

regeneraci asfaltové směsi, její třídy jakosti a kritéria pro použití 

regenerované asfaltové směsi. Odběr vzorků a testování se 

provádí podle české techn. normy CSN EN 14899 ze dne 

1. července 2006. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  

1. června 2019. 

 

Umožňuje optimalizaci nakládání s dopady a vedlejšími 

produkty předáváním od těch, kteří to potřebují. 

Samotný základ položil v roce 2018 Cyril Klepek, odborník na 

inovace specializující se na cirkulární ekonomiku. Brzy poté se 

k němu připojila Laura Mitroliosová z Institutu cirkulární 

ekonomiky (INCIEN). Společnost je však celým ekosystémem 

složených z dalších odborníků na inovace, oběhové 

hospodářství, digitální marketing a progresivní nakládání s 

odpady. 

 

Jak to všechno na CYRKL.cz funguje? Celý web je zdarma 

včetně registrace a všech dalších služeb. Až najdete to, co 

hledáte, stačí se podívat na kontaktní údaje inzerenta, a to buď 

prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo můžete daného 

inzerenta rovnou kontaktovat. Vstup do nabídky je také 

snadný. Je třeba registrace, která netrvá déle než několik minut. 

K dispozici je také podpora. Nabídky na zdrojové platformě 

mohou nabízet všechny recyklované materiály, vedlejší 

produkty a obecně druhotné suroviny z oblastí plastů, 

stavebních materiálů, papíru, textile, elektrického odpadu atd., 

které nejsou v režimu odpadu.       

www.cyrkl.cz 

  

 

Politické zprávy  

V České republice byl vytvořen web, který je určen všem, 

fyzickým osobám, zástupcům společností i obcím, které 

nabízejí nebo poptávají sekundární zdroje. CYRKL si klade za cíl 

přinést kreativitu a inovaci do světa s nakládám s odpady.  

CYRKL neboli burza druhotných surovin 

Státní pokrok v Auvergne-Rhône-

Alpes 

Třetí semestr byl pro agenturu AuRA-EE příležitostí potvrdit 

zájem o prohloubení následujících klíčových témat 

souvisejících s rozvojem udržitelného využití stavebních 

materiálů a odpadu: 

✓ Řešení pro odstranění pojistných brzd pro použití 

materiálů druhé životnosti, zejména pokud jde o 

opětovné použití 

✓ Znalost řešení obnovy navržených hráči na místní 

úrovni 

✓ Znalost starých vkladů, stávajících budov a zásob 

infrastruktury (princip teritoriálního metabolismu) k 

iniciaci přeměny a reflexi materiální obnovy v 

dostatečném předstihu před projekty 

✓ Zvyšování informovanosti mezi vedoucími projektu a 

sdílení zkušeností, školení veřejných aktérů o 

nástrojích a klauzulích k rozvoji veřejných zakázek v 

souladu s těmito novými postupy. 

Na tomto základě se plánuje sekání s regionem Aure, který 

inicioval plán nakládání s odpady na svém území, a s různými 

sítěmi a aktéry na okraji komunit a aby projednal akční plán 

plánu nakládání s odpady a jeho provádění na území. 

 

http://www.cyrkl.cz/


 

 
 
 

  

Cílem setkání bylo zamyslet se nad účinností nových 

evropských směrnic obsažených v balíčku oběhového 

hospodářství, které mají být přijaty na našem území, a pokusit 

se pochopit, jak nejlépe uplatňovat plánované normy, které mají 

dopad na udržitelnost a hospodářský rozvoj EU a dodavatelský 

řetězec pro správu SDO. 

 

Řečníci diskutovali o ekonomickém dopadu nových směrnic 

obsažených v balíčku oběhového hospodářství EU o nakládání 

s odpady, zveřejněných v Úředním věstníku EU den 14. června 

2018, které musí být implikovány do vnitrostátního italského 

zákona do 5. července 2020. Úspěch nebo neúspěch cílů 

stanovených v balíčku oběžného hospodářství bude do značné 

míry záviset na schopnosti vynutit nadcházející právní předpisy 

ze strany vnitrostátních a regionálních institucí a na 

přizpůsobivosti společností novým plánovaným normám.  

Schválení regionálních pokynů pro řízení recyklace, využití a 

odstranění řetězce inertních odpadů v roce 2012 

představovaly dobrou praxi participativního procesu 

sektorových podniků v technickém panelu. 

 

Směrnice předpokládají předložení “plánu nakládání s 

odpady” mezi projektovými dokumenty stavebních zásahů, 

což představuje nástroj pro lepší organizaci práce na 

staveništích, aby nedocházelo ke vzniku selhání s ohledem na 

zákonné povinnosti. Společnosti, které se prezentovaly, kladly 

velký důraz na nutnost integrace recyklovaných kameniv do 

výrobního procesu prostřednictvím zjednodušené regulace, 

vhodných pobídek a jasných politik. Dokonce i akademický 

svět se shodl na strategickém významu nástrojů, jako jsou 

“zelené veřejné zakázky” nebo audit před demolicí, které 

mohou povzbudit celou udržitelnou správu SDO. Region Lazio 

představil důležitou prezentaci o správě sutí po zemětřesení, 

ke kterému došlo v městech Amatrice a Accumoliv roce 2016, 

a jejich frakcí v roce 2016. Takto získané frakce produktů byly 

přiděleny autorizovaným sběrným závodům a byly 

identifikovány. Již v průběhu byla znovu použita nabídka 

hospodářských subjektů při regeneraci inertní frakce při 

výstavbě infrastruktur. 

AuRA-EE spolupracuje na těchto stejných akcích s městem 

Grenoble Metropolis, které je také odhodláno pracovat se 

stavebním odpadu. 

Zdá se, že toto území se odhodlalo k používání opětovně 

použitých materiálů ve svých stavebních projektech a 

významně tak přispělo ke zvýšení povědomí o AuRA-EE o 

postupech opětovného použití, a to během tří dnů 

organizovaných od listopadu 2018 do června 2019 na škole 

architektury v Grenoblu (za účasti ENSAG, ROTOR, 

BELLASTOCK a mnoha dalších aktérů v oblasti opětovného 

použití). 

  

Setkání partnerů 

Z regionu Lazio - regionální setkání zúčastněných 

stran: Nažízení o využití inertního materiálu, 

hodnocení pro cirkulární ekonomiku 



 

 
 
  

Speciální fórum projektu CONDEREFF na 

konferenci Graz – Udržitelné stavební 

prostředí D-A-CH konference 2019 

SBE19 Graz je součástí mezinárodní série konferencí, 

zaměřených na udržitelné budovy a stavby. Série byla zahájena 

Mezinárodní radou pro výzkum a inovace ve stavebnictví (CIB) 

a Mezinárodní inciativou pro udržitelné zastavěné prostředí 

(iiSBE) a před více než deseti lety se k těmto partnerům 

následně připojila Iniciativa pro udržitelné budovy a klima 

(SBCI) Organizace spojených národů a životního prostředí, 

Mezinárodní federace poradenských techniků (FIDIC) a Globální 

aliance pro budovy a stavebnictví (GABC). 

 

Série, nyní v tříletém cyklu, se v této důležité oblasti stala 

uznávanou celosvětovou přední konferencí. Série se skládá z 

prvního roku plánování, následovaného řadou regionálních 

konferencí ve druhém roce a vyvrcholením globálních událostí 

během třetího roku. V roce 2019 bude SBE19 Graz jednou z 

regionálních konferencí, zatímco globální konference „World 

Sustainable Built Environment Conference“ (WSBE2020) se 

bude konat v Göteborgu ve Švédsku v roce 2020.  

 

 

Partner Štýrsko byl během konference pozván k vedení 

zvláštního fóra. Na zvláštním fóru CONDEREFF paní Ingrid 

Witnerová, vedoucí odboru nakládání s odpady a zdroji 

spolkové země Štýrsko, představila projekt a jeho význam pro 

další rozvoj strategie v oblasti stavebního a demoličního 

odpadu pro Štýrsko. 

 

Pan Josef Mitterwallner, zaměstnanec katedry, představil 

štýrské směrnice pro stavební a demoliční odpady a jejich 

rozšíření o oblast opětovného použití ve stavebnictví. Pan 

Matthias Neitsch představil nejnovější úspěchy projektu 

Baukarusselll (www.baukarussell.cz). Tento projekt se zabývá 

výhradně otázkami opětovného použití komponent a opatření 

pro demontáž budov a vytváření pracovních míst v této 

oblasti.  

 

Pan Roland Starke z rakouského ministerstva pro udržitelný 

rozvoj a cestovní ruch představil nařízení o recyklaci 

stavebních materiálů a současné překážky a jeho provádění.   

 

http://www.baukarussell.cz/


 

 
 
  

ENEA na konferenci o provádění oběhového 

hospodářství ve středomoří 

ENEA přispěla na konferenci o provádění oběhového 

hospodářství v oblasti středomoří svou úlohou a zkušenosti s 

valorizací odpadů SDO se zvláštním odkazem na projekty 

CONDEREFF a Decorum.  

 

Konferenci uspořádalo v dubnu 2019 v Catanii veletrh ECO-Med 

Green EXPO, veletrh udržitelnosti a efektivního využívání zdrojů 

ve středomořské oblasti, s cílem sdílet znalosti o oběhovém 

hospodářství ve stavebnictví se všemi zúčastněnými stranami. 

Prezentace se navíc zaměřila na probíhající aktivity v této oblasti 

vyvíjené agenturou ENEA, jako je například projekt CONDEREFF. 

ENEA na konferenci INERTIA o oběhovosti a 

udržitelnosti ve stavebnictví 

ENEA přispěla na konferenci INERTIA o oběhovosti a 

udržitelnosti ve stavebnictví popisující její úlohu a zkušenosti se 

zvláštním odkazem na CONDEREFF. Konferenci pořádala ve 

Ferrara v září 2019 mezinárodní událost REM TECH EXPO, která 

se věnuje regeneraci kontaminovaných lokalit, 

environmentálním a přírodním rizikům, bezpečnosti, údržbě a 

modernizaci území, změnám klimatu a oběhové ekonomice. 

Hlavním cílem INERTIA bylo sdílení znalostí a oběhové 

ekonomice ve stavebnictví. 

 

RRAPK na konferenci Města budoucnosti 2019  

RRAPK se 30. září 2019 zúčastnila konference Města 

budoucnosti 2019 v Praze. Konference se zabývala výzvami a 

řešením současných potřeb měst a obcí. Zaměřila se 

především na inovativní témata, jako jsou nové technologie, 

ale také na základní potřeby měst a obcí. Je připravována 

novela odpadového zákona ve spolupráci se směrnicemi a 

nařízeními Evropské unie, Ministerstvem životního prostředí a 

dalšími ministerstvy a přináší změny v oblasti povolování a 

provozu zařízení pro nakládání s odpady, sběru odpadů, 

řešení nelegálních skládek a obchodování s odpady. Zákon 

prodlouží období skládek z 2024 na 2030. Novela ještě nebyla 

dokončena a stále se reviduje. Měla by vstoupit v platnost v 

roce 2021. 

 

 

CONDEREFF na 9. zeleném týdnu norem 

Od 1. - 4. října letošního roku se ve Valencii konal 9. týden 

zelených standardů. Tento mezinárodní kongres pořádaný 

Organizací spojených národů sloužil jako globální platforma 

pro diskusi a sdílení znalostí s cílem zvýšit povědomí o 

důležitosti a příležitostech k využívání IKT k ochraně životního 

prostředí, posunu k oběhové ekonomice a urychlení přechodu 

k inteligentním a udržitelným městům. 

 

SAV byl jedním ze sponzorů této akce a náš zúčastněný účastník 

Consuelo Gomez uspořádal konferenci o oběhové ekonomice, 

zde hovořil o všech různých projektech, kterých se účastnil, a 

využil této příležitosti k propagaci projektu CONDEREFF mezi 

účastníky. Zdůraznil tak význam snižování odpadu pomocí 

recyklovaných materiálů a optimalizaci pomocí přírodních 

zdrojů. Rovněž byl popsán experimentální plán provedený SAV 

pro výběr recyklovaného materiálu pro výstavbu silnice. 
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