Zápis ze zasedání
Ekologické komise AČR
dne 12. prosince 2012
Přítomni:

Karel Nauš, Markéta Nepomucká, Vladimír Klatovský, Alexandra
Dašková, Josef Jiránek, Josef Šperl, Vladimír Heger

1. Vyhodnocení sezóny 2012
Sezóna 2011 proběhla vzhledem k ochraně prostředí v rámci zákonných a FIM
požadavků.
Nominace ekologických činovníků proběhla včas s přihlédnutím k maximálnímu
snížení nákladů pořadatelů na účast činovníků na sportovních podnicích.
Nedostatky na sportovištích se dařilo odstranit v průběhu podniků.
Nejlépe hodnocená závodiště:
Stříbro, Praha, Tanvald, Kramolín Loket, Most, Hoškovice, Brno a Sedlčany.
Závodiště kde jsou nutná zlepšení:
Horšovský Týn, Dalečín, Plzeň, Divišov a Pardubice.
Problémy při závodech:
1) Voda – špatný přístup k získání pitné vody
2) Absence mycích boxů
3) Přípojky na elektřinu v boxech
4) Vydávání metylu na ploché dráze
5) Absorpční rohože
6) Objekty v areálech ve stavu k demolici
2. Požadavky FIM a UEM
Nový Řád životního prostředí pro rok 2013 poskytl víceprezident FIM P.Gregory.
Vzhledem k velkému počtu podniků MS a ME novinky převezmeme do Řádu FMS.
FIM a UEM hodně preferují osvětu, licencují absorpční rohože a budou vyžadovat
Plány ochrany prostředí a zejména Mapy ochrany prostředí. Oba dokumenty jsou
podobné našemu Deníku ŽP, tudíž ten přejmenujeme dle FIM.
3. Legislativa ČR
Stadiony, pokud se jich to týká, budou muset zpracovat k 31.12.2012 Posouzení
ekologické újmy. Pořadatelům doporučujeme zajistit si Souhlas s nakládáním s
nebezpečnými látkami.

4. Informace sekretariátu
Generální sekretář informoval o vyřešení problematiky mezinárodní autority.
Upozornil na zhoršující se finanční podmínky pořadatelů a vyzval k co
nejefektivnějším nominacím činovníků. Nominace probíhají dle bydliště, špatně lze
nominovat na základě úvahy pořadatele, že se některý z činovníků pojede podívat
stejně.
Dále navrhl pro zasloužilé činovníky, v případě jejich zdravotní indispozice, možnost
vstupu na závod bez nominace. Nelze hazardovat se zdravím činovníků, musejí se

pohybovat po celém závodišti v průběhu podniku. Nemohou nikde sedět, neplnili by
své poslání.
5. Návrhy na řešení problémů ŽP a automotosportu
Tak jako v minulém roce jsme museli shrnout:
a) Pro lepší informovanost účastníků motocyklových závodů (pořadatelů, jezdců,
činovníků) byl vytvořen web AutoMotoEnvi.cz. Zde mohou najít téměř vše
pro zajištění své činnosti v oblasti ochrany prostředí.
b) Plochodrážní stadiony se pokusí vyřešit objekty v havarijním stavu (toalety různé domky) a mycí prostory.
c) Absorpční rohože doporučujeme pořadatelům nakoupit v rolích a nastříhat je.
d) Nominace na všechny podniky budou probíhat obdobným způsobem jako
v minulých letech.
6. Návrhy Ročenky a Řádu ŽP 2013
V Ročence nenavrhujeme žádnou změnu.
V Řádu životního prostředí navrhujeme zohlednit Řád FIM. Jedná se zejména o
přesnou definici absorpční rohože, dále novým materiálem je "Plán ochrany
prostředí" (nahrazuje Deník ŽP) a nově "Mapa ochrany prostředí".
Navrhujeme změnu Řádu ŽP bodů 5.1.; 6 a); 8.2; 8.3; 8.4 a 8.6 e) dle přílohy.
7. Personální složení komise pro rok 2013
Všichni stávající členové komise mají zájem pokračovat ve své práci i v roce 2013.
Komise bude rozšířena o Zuzanu Stehlíkovou.
Složení Ekologické komise pro rok 2013: Klatovský, Šperl, Heger, Jiránek, Dašková
a Stehlíková.
8. Návrh termínu a místa školení činovníků na rok 2013
Školení ekologů bude dne 9.3.2013 v Praze v budově Autoklubu.
9. Různé
Zodpovědné plnění funkce ekologického činovníka není v zaškrtnutí kolonky ve
formuláři, že je vše v pořádku, ale v objektivním hodnocení.
Závěr:
1) Vydat Řád ŽP pro rok 2013 v ročence.
Zodpovídá: sekretariát
2) V Řádu ŽP 2013 navrhujeme změny bodů 5.1.; 6 a); 8.2; 8.3; 8.4 a 8.6 e) dle
návrhu nového Řádu ŽP 2013 uvedeného v příloze.
Zodpovídá: Klatovský
3) Intenzivní dohled nad používáním předepsaných rohoží, dostupnost pitné vody,
správným mytím strojů ve vymezených prostorách a informovaností závodníků, jejich
doprovodů a diváků.
Zodpovídá: ekologičtí činovníci

4) Kontrolovat dodržování Všeobecného sportovního řádu z pozice ekologa N 100.4.
Oficiální program (prohlášení o ochraně prostředí).
Zodpovídá: ekologičtí činovníci
5) Kontaktovat předsedu PD Petra Moravce a řešit zlepšení prostředí na stadionech.
Zodpovídá: Klatovský + Nauš
6) Aktualizovat webové stránky automotoenvi.cz
Zodpovídá: Klatovský
Zapsal: Ing. Vladimír Klatovský

