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pořádá ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně

21. ročník mezinárodní konference

R E C Y C L I N G 2016
MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY RECYKLACE STAVEBNÍCH
ODPADŮ JAKO DRUHOTNÝCH SUROVIN

termín :

7. až 8. dubna 2016

místo konání:

hotel Santon,
Přístavní 38, 635 00 BRNO

garant akce :

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM
VUT FSI, Technická 2, Brno
tel.:541 142 427,
605 720 234,
tel + fax: 541 142 425
E-mail: arsm@arsm.cz

Konference je určená pro:
 provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní
prostředí a stavební řízení,
 výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.

První cirkulář - Nábor příspěvků a pozvání k účasti
http:// www.arsm.cz/

Organizační výbor:
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM, VUT FSI, Brno
Doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc.
Ing. Ondřej Vrbík,
Ing. Dana Kubátová

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
 Plán odpadového hospodářství ČR na roky 2015 až 2024 a jeho vliv na rozvoj
recyklace SDO.
 Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na rozvoj recyklace
stavebních a demoličních odpadů.
 Legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 Proces recyklace stavebních a demoličních zemí ve vybraných zemích EU
 Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na
současnou platnou legislativu.
 Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 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.
 Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých
konstrukčních vrstvách.
 Recyklace zateplení budov.
 Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů:
a) separace, drcení, třídění,
b) vývoj, výroba a nasazení.
 Možnosti průmyslu těžby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálů.
 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.

http:// www.arsm.cz/

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 18. 1. 2016 na adresu:
ARSM
Technická 2
616 69 BRNO
případně E-mailem : arsm@arsm.cz

 V případě přihlášení příspěvku prosíme o uvedení stručné anotace na přihlášku
 O přijetí příspěvků budete informováni obratem, nejpozději však do 4. 2. 2016 a
současně obdržíte pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku.
Přijaté příspěvky je nutno zaslat v plném znění do 14. 3. 2016.
 Podrobný program konference, závaznou přihlášku s pokyny pro platbu a další
informace obdržíte ve druhém cirkuláři do 1. března 2016
 Ubytování – v hotelu Santon, ubytování na základě požadavku účastníka
rezervujeme, nocležné hradí účastník na místě přímo hotelu
(ceny předběžné: 1/2 se snídaní ... 750 Kč,- os/noc ; 1/1 se snídaní 1250,-Kč os/noc)

 účastnický poplatek:
zahrnuje: - vložné na konferenci,
- sborník,
- 2 x oběd a občerstvení,
- společenský večer 7. 4. 2016
výše poplatku
pro účastníky (nečleny ARSM)…………........................................2650,- Kč
pro členy ARSM ……….……………...............……...........….…… 2250,- Kč
zaměstnanci státní správy (KÚ, magistráty, ministerstva apod.).. 1900,- Kč
pro přednášející pracovníky VŠ a státní správy ……………….. 600,- Kč
(nutno potvrdit ze strany organizátora)

http:// www.arsm.cz/

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 1500,- 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.:541 142 427, 605 720 234
fax:541 142 425.
E-mail: arsm@arsm.cz

http:// www.arsm.cz/

Předběžná přihláška na konferenci

RECYCLING 2016
Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů
jako druhotných surovin

Příjmení:

Jméno :

Tituly:

Firma:
Adresa:

PSČ

Telefon:

Fax:

E-mail:
Mám zájem účastnit se konference s referátem:

ano:

 ne :

Mám zájem o reklamu ve sborníku:

ano:



Mám zájem o výstavu v průběhu konference:

ano:

*)

Název příspěvku:

Anotace příspěvku:

V

dne:

*) Zaškrtněte příslušné políčko

X

ne :

*)

ne :

*)

Podpis : .............................................

!!! Odešlete zpět do 18. 1. 2016na adresu: ARSM, Technická 2, 616 69 BRNO !!!
nebo faxem na čís. 541 142 425, příp. v el. podobě na E-mail: arsm@arsm.cz

http:// www.arsm.cz/

