Zápis ze zasedání
Ekologické komise AČR
dne 15. prosince 2016
Přítomni:

Karel Nauš, Markéta Nepomucká, Vladimír Klatovský,
Alexandra Dašková, Josef Šperl, Vladimír Heger, Zuzana Stehlíková,
Josef Jiránek, Jana Trachtová

1. Vyhodnocení sezóny 2016
Klatovský přivítal přítomné, poděkoval panu Naušovi za možnost čerpání grantu
„ekologické výchovy mládeže“, kolegyním Stehlíkové a Trachtové za pomoc při
realizaci školení a přípravě komiksu, panu Šperlovi za provedení nominací a velkou
vstřícnost, kdy na poslední chvíli zastupoval absentující činovníky, a ostatním členům
komise za výdrž.
Komplexní vyhodnocení zabývající se konkrétními závodišti předložili pánové Šperl a
Jiránek. Ostatní členové komise přednesli svá hodnocení při zasedání.
Komise se shodla na závěru:
Sezóna 2016 proběhla vzhledem k ochraně prostředí v rámci zákonných a FIM
požadavků.
Projekt roku 2015 na podporu ochrany prostředí „Absorpční rohože a odpadové
pytle“ byl vyhodnocen jako úspěšný. Byl pilotním projektem a motivoval k používání
těchto prostředků. Velké poděkování patří generálnímu sekretáři, dodavateli firmě
HAPPY END a příjemcům ze strany svazů za distribuci.
A/ Hodnocení pan Josef Šperl
V uvedeném hodnocení je nutno konstatovat, že prakticky nedošlo k podstatným
změnám a zlepšení proti roku 2015. I když řada pořadatelů se snaží a je si vědoma
nutnosti plnění ekologických předpisů a zákonů, není schopna z hlediska
ekonomického toto zabezpečit.
Jedná se především o:
- sociální vybavení pro handicapované osoby
- neodpovídající likvidace odpadů a jeho třídění
- používání odpovídajících rohoží
- absence a neodpovídající mycí zařízení
- informovanost účastníků a návštěvníků o ochraně životního prostředí.
B/ Hodnocení pan Josef Jiránek
- chybí ekologické mapy nebo mapy areálů pro diváky (většinou nejsou ani v
oficiálním programu)
- nevyhovující prostor a nádoby na vyjeté oleje a nebezpečné látky
- nedostatečné množství odpadních nádob (hlavně u stánků s občerstvením)
- chybí často „označený“ prostor na použité pneumatiky. Závodníci je odhazují na
trávník v prostoru na vyjetý olej.
2. Požadavky FIM a FIM Europe
Řád životního prostředí pro rok 2017 bude koncem února 2017.
Při závodech MS a ME je nutné soustředit se zejména na:
- mapu ochrany prostředí, myčky, absorpční rohože, řešení odpadů a míst
použitých kapalin a informace pro diváky (v oficiálním programu,
prostřednictvím hlasatele, při vchodu a případně na vstupenkách).

-

Kontrolní listy ze závodů FIM Europe se zasílají elektronicky vyplněním
dotazníku.
Doporučení zviditelnění aktivit v ochraně prostředí – roll up, články,
ambasadoři disciplín.
Zasedání komise FIM Europe bude 14. ledna 2017.

3. Legislativa ČR
Pořadatelé a činovníci musí sledovat nová nařízení, vyhlášky a zákony zejména
v odpadovém hospodářství. Na tyto navazují zpětné odběry od elektra až po
pneumatiky. Pořadatelé musí mít smlouvy na zpětné odběry dle zákonů.
Ve vodním hospodářství je nutné mít na paměti, že nelze odebírat vodu kdekoliv bez
povolení či souhlasů.
Před pořádáním závodů je nutné veškeré zákonné povinnosti mít se zúčastněnými
písemně odsouhlasené.
4. Informace sekretariátu
Generální sekretář seznámil členy komise s výsledky voleb do vedení Autoklubu.
Reagoval také na dotazy týkajících se konkrétních závodišť.
5. Návrhy do Ročenky a Řádu ŽP 2017
Významné podněty do Řádu ŽP mohou vyplynout z Řádu FIM. Ten však bude
zveřejněn až v březnu 2017.
Návrhy členů komise:
A/ Připomínky ke všeobecnému sportovnímu řádu:
1) 100.2 doplnit “a dále musí obsahovat seznam nominovaných činovníků dle
bodu 40.1.1. všeobecného sportovního řádu při čemž není možno slučovat
/střet zájmů/více činností pro nominovaného činovníka sportovního podniku“.
2) 40.2.1 změnit “nominace v průběhu sezony již schválení VV FMS nepodléhají
a jsou plně v pravomoci předsedů odborných komisí a příslušných svazů, kteří
o změně seznámí sekretariát“.
3) 40.2.2. zvýšit termín omluv na 72 hodin /3dny/.
B/ Připomínky k řádu životního prostředí:
1) Bod 6. a) - doplnit “které odpovídá ekologickým předpisům“.
2) Bod 9.1 c) - doplnit “nebo do jímek odpovídajícím ekologickým předpisům
včetně jejich údržby a vyprazdňování“.
3) Bod 9.3 - změnit namísto „…se požaduje, aby pořadatel v příloze vyhotovil…“
na „musí pořadatel vyhotovit“.
4) Bod 9.4. a) - zrušit - uvedený bod není uveden v hodnocení formuláře
příslušného protokolu.
5) Bod 9.6. a) - doplnit “včetně pokynů dodržování ekologických zásad“.

C/ Připomínky ke kvalifikačním podmínkám pro držitele licencí činovníků
Zvýšení náhrad vyplácených pořadatelem na 750,-Kč/den.
Závěr:
Po diskusi komise pověřila Klatovského k aktualizaci Řádu ŽP – dle tohoto zápisu
část B/ Připomínky k řádu životního prostředí, ostatní nebude realizováno.
6. Personální složení komise pro rok 2017
Všichni členové současné komise projevili zájem pokračovat i v roce 2017.
Složení Ekologické komise pro rok 2017: Klatovský, Šperl, Heger, Jiránek, Dašková,
Stehlíková, Trachtová, Suchánek.
Komise byla rozšířena o pana Jiřího Suchánka. Bude garantem handicapovaných
účastníků závodů.
7. Projekt ekologické výchovy mládeže
Na základě možnosti grantu ve výši 80.000,-Kč skupina Klatovský, Trachtová a
Stehlíková připravili komiks Motosport slovem a obrazem. Bylo vytištěno 1 500 ks
komiksu a tyto byly rozděleny mezi jednotlivé disciplíny a činovníky. Distribuce přes
generálního sekretáře a předsedu komise. Dále byly objednány záchytné vany pod
sudy a malé vaničky na použitý olej a součástky nečištěné ropnými látkami. Distribuci
provedl dodavatel dle Přílohy č.1.
8. Návrhy projektů pro rok 2017
1) Technická pomoc majitelům či provozovatelům závodišť s podáváním a
administrací grantů.
2) V rámci ekologické výchovy zajistit samolepící cedule pro ochranu prostředí.
3) Již několik let provozovaný web Automotoenvi pro činovníky a pořadatele
umístit do odkazů na další weby Autoklubu.
4) Každý kraj a obec by měla mít zpracovanou Koncepci rozvoje sportu.
Autoklub by se měl snažit svoje aktivity včlenit do těchto koncepcí.
5) Práce komise bude rozšířena o zaměření na péči o handicapované účastníky
závodů.
9. Návrh termínu a místa školení činovníků na rok 2017
Školení ekologů předpokládáme dne 18.3.2017 v Praze v budově Autoklubu.
10. Různé
Ve lhůtě stanovené Řádem životního prostředí nebyl podán žádný podnět na udělení
ceny Autoklubu ČR za přístup k ochraně prostředí. Komise rozhodla finanční
podporu použít na ochranu prostředí pro všechny disciplíny.
Je nutné oslovit pořadatele, jezdce, týmy a lidi pohybující se v motosportu ohledně
rozšíření členské základny ekologů.
Sekretariát musí důsledně kontrolovat nominace na podniky.
Ochrana sluchu - budeme se muset zabývat v blízké budoucnosti.

Závěr:
1) Zajištění distribuce komiksu a záchytných van.
Zodpovídá: Nauš, Klatovský
2) Aktualizovat Řád ŽP 2017 dle závěru komise.
Zodpovídá: Klatovský
3) Vydat Řád ŽP pro rok 2017 v ročence.
Zodpovídá: sekretariát
4) Aktualizovat webové stránky automotoenvi.cz
Zodpovídá: Trachtová, Stehlíková
5) Zařadit odkaz Automotoenvi do dalších webů Autoklubu.
Zodpovídá: Nauš
6) Kontaktovat Nicknack a zjistit možnosti využití vratných kelímků.
Zodpovídá: Klatovský
7) Mailová konference od 23.1. - 27.1.2017.
Zodpovídá: Klatovský
8) Příprava školení činovníků ŽP 18.3.2017.
Zodpovídá: Klatovský, Trachtová,
Stehlíková, Suchánek
9) Příprava nominací činovníků ŽP pro rok 2017.
Zodpovídá: Šperl, Dašková

Zapsal: Ing. Vladimír Klatovský

PŘÍLOHA č.1

Disciplína

Velké vany

Malé
vaničky

Plochá
dráha

3 ks

40 ks

Trial

2 ks

20 ks

Enduro
Cross
Country

1 ks

20 ks

1 ks

20 ks

1 ks

Motokros

Silnice

Celkem

Doručovací adresa

Mobilní telefon

AMK ZP Pardubice v
AČR
Petr Moravec
Motoristů 300
530 06 Pardubice
Karkoš Pavel
Komenského 356
356 01 Březová

603 948 112

Pošík Jiří
Kolínská 836
285 04 Uhlířské
Janovice
Haruda Miroslav
Kňovice 1
264 01 Sedlčany

602 585 485

35 ks

MOTOSPORT KLUB
MÁLKOV v AČR
Erich Pour
386 01 Jinín 73

737 014 164

1 ks

35 ks

Motosport klub
MORAVA v AČR
Jindřich Hrabica
Osvobození 830
735 14 Orlová-Lutyně

608 712 504

1 ks

15 ks

CZECH DRAG
Centrum klub v AČR
Yvona Kneblová
Strenice 6
294 30 Dolní Cetno

774 895 757

2 ks

15 ks

AMK Hořice v AČR
Karel Křovina
Maixnerova 1613
508 01 Hořice

724 815
946
737 831 380

12 ks

200 ks

602 188 665

602 310 881

