
účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 
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Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 



účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 

 Doporučení vypracovaná partnery projektu "Sport pro všechny a životní prostředí" 
(SforAE) spolufinancovaného programem "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro spolu-
práci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Webová stránka projektu: 
www.sforae.eu. Doporučení vytvořená týmovou spoluprací, která byla oficiálně zahájena ve 
dnech 8. -9. března 2018, tedy od zahajovacího zasedání SforAE ve Vratislavi (Polsko). 

Tým:

- Robert Benyhe – Magyar Szabadidősport Szövetség
- dr inż. Anna Bochynek – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- Gaetan Garcia – The Association For International Sport for All – TAFISA
- Pavlina Hadova – Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky
- dr Jan Holko – Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky
- Artur Łobocki – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- Gabriela Machová – Česká asociace Sport pro všechny, z. s.
- Radka Mothejzíková – Česká asociace Sport pro všechny, z. s.
- dr Judit Petőcz – Magyar Szabadidősport Szövetség
- Wojciech Stadnik – Przemyski Klub Biegacza
- Piotr Szwedka – Przemyski Klub Biegacza
- Paweł Wiśnioch – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- Jacek Wodzisławski – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- dr Grzegorz Żurek – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 Myšlenka projektu "Sport pro všechny a životní prostředí" (SforAE) zvyšuje povědomí 
o výhodách ekologického chování v rámci sportu pro všechny. Jejím cílem je environmen-
tální vzdělávání prostřednictvím sportu a propagace sportu v bezpečném a čistém prostředí. 
Hlavním cílem je sdílení myšlenky zdraví prospěšné fyzické aktivity jako klíče k prodloužení 
života v souladu se zachováním přírodních zdrojů a kvality životního prostředí pro další 
generace. Tento paralelismus je základem projektu SforAE. Zahrnuje 5 partnerů ze 4 zemí:
- Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky (Slovensko)
- Česká asociace Sport pro všechny, z. s. (Česká republika)
- Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL (Polsko)
- Magyar Szabadidősport Szövetség (Maďarsko)
- Przemyski Klub Biegacza (Polsko)

 Kromě vzdělávání je cílem projektu upevnění spolupráce mezi partnery tak, aby mezi 
nimi panovala vzájemná souhra. V rámci projektu jde o výměnu zkušeností a vypracování 
pokynů pro ekologicky udržitelné sportovní akce. Jeho součástí je organizace 5 vlajkových 
událostí (jedné v každé zainteresované zemi) a materiální podpora ve formě propagačních 
materiálů. Pro účely propagace bude zdarma poskytnuta voda v plechovkách na zhruba 100 
různých sportovních akcí, které musí respektovat podmínky šetrného přístupu k životnímu 
prostředí s důrazem na sběr a recyklaci prázdných obalů.
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Strana 9 z 12

SPORT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Průvodce přípravou „zelené” sportovní události

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 



účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 
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účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 
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Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 



účastníci sportovních akcí podporovat naše "zelené" projekty vracením prázdných nádob 
od nápojů za účelem recyklace.

Hluk
 V mnoha případech fanoušci nejsou schopni udržet své emoce, které často vyústí v 
nadměrný hluk. Při formulování našich doporučení v této oblasti jsme se řídili tím, že není 
třeba nadměrně zatěžovat životní prostředí hlukem, zejména v přírodních oblastech.
 Příklady snížení hluku, který ovlivňuje v životním prostředí.
• Nechte změřit množství hluku, který vytvoříte. Spolupracujte s místní komunitou, 

abyste si byli vědomi nežádoucího dopadu a našli řešení, jak ho můžete snížit.
• Nepoužívejte ohňostroj.
• V přírodě nepoužívejte obří aparatury, ale raději několik menších zdrojů.
• Do rozvrhu akcí se snažte zařadit "tiché časy" (nebo časové úseky, ve kterých se hlasi-

tost hudby sníží).
• Zvyšte povědomí o vlastním hluku - testovací systém "jste příliš hlasití".
 Praktický příklad: Obvykle pracujeme v rozmezí 40-70 dB hladiny zvuku, úroveň 90 dB 
odpovídá intenzivní silniční dopravě a 140 dB je startování bojového letadla. Doporučená 
úroveň Světové zdravotnické organizace (WHO) je 50 dB hluku v životním prostředí během dne.

Kvalita ovzduší
 Bez vzduchu se, stejně jako bez vody, při sportovních aktivitách neobejdeme. Bohužel, na 
některých místech či v určitém čase jeho kvalita zdaleka není ideální.
 Jak snížit emise znečišťujících látek do ovzduší během organizace a trvání akce a jak zaji-
stit dostatečný přívod čerstvého vzduchu:
• Konstrukce a vnitřní vybavení by mělo být z takových materiálů, které neobsahují nebo 

nevypouštějí perzistentní, bioakumulativní a/nebo toxické látky,
• Požadujte prostory s okny, která umožňují přirozené větrání a osvětlení.
• Pokuste se co nejvíce větrat.
• Pokuste se vybrat/použít pasivní budovy.
• Pokud je to nutné, vytvořte speciální kuřácké prostory.
 Praktický příklad: V oblasti celé Evropské unie fungují měřící stanice, které kontrolují kva-
litu vzduchu kolem nás. Jejich výsledky jsou obvykle k dispozici on-line. Zkontrolujte kvalitu 
vzduchu během vaší sportovní události a informujte o tom účastníky a fanoušky.

Uhlíková stopa 
 "Uhlíková stopa" je poměrně složitá metoda, která umožňuje měřit dopad vaší sportovní 
události z pohledu emisí CO2. Nezapomeňte, že je to pokročilý nástroj, nicméně, bez ohledu na 
to, zda se pokusíte měřit, můžete vždy myslet na ekologickou kompenzaci.
 Způsoby měření a snižování emisí oxidu uhličitého spojené s organizací akce. To, co 
nemůžete redukovat, se musíte snažit kompenzovat.
• Zkontrolujte, zda místo konání může poskytnout možnost vyrovnání emisí uhlíku události 

zakoupením certifikátů o obnovitelné energii (tzv. Zelené certifikáty).
• Vypočítejte uhlíkovou stopu události. Váš výpočet by měl vycházet z předpokladů na 

přepravu materiálu, personálu a vybavení, množství elektřiny použité během akce atd.

• Zakupte kredity obnovitelné energie k vyrovnání emisí spojených s událostí.
• Po události zanechte místo a zelené plochy tak, jak vypadaly před událostí.
• Používejte zařízení šetrné k životnímu prostředí (sportovní a jiné).
• Propagujte svůj ekologický přístup.
 Praktický příklad: Pokuste se vykompenzovat dopad oxidu uhličitého generovaného vaší 
sportovní událostí. Nápad vysadit strom je jednoduchý, ale můžete přemýšlet o snížení energie 
v jiném prostoru a přemístění spotřeby energie vaší akce. To je norma s nulovými emisemi.

Certifikace
 Jedná se především o různé sportovní certifikáty. Existují také speciální certifikační 
systémy pro zelené události. Britská norma BSI 8901 se nevztahuje přímo na sportovní akce, ale 
komplexně umožňuje vyhodnocení události z hlediska životního prostředí.
• Používejte řešení dostupná v části "Veřejná doména". Bez nutnosti vynakládat finanční 

prostředky můžete používat obrázky, mapy a další volně přístupná řešení.
 Praktický příklad: "ABOVE THE BAR®" (čes. "PŘES LAŤKU") Kvalifikační systém se 
zaměřuje především na rozvoj profesionální úrovně sportovních a jiných akcí, které zaručují 
správnou kvalitu, aby účastníci těchto akcí trávili svůj volný čas za dobře organizovaných pod-
mínek: aby kvalifikace "ABOVE THE BAR®" pro ně byla zárukou vysoké kvality.

Ostatní
 Víme, že doporučení, která nabízíme, nevyčerpávají seznam řešení, která mohou být 
použita během vaší sportovní akce. V rámci workshopu, kde tato doporučení připravujeme, 
jsme vybrali několik dalších příkladů, které se nedaly zařadit do sekcí na předchozích stránkách 
publikace. Na závěr se s vámi podělíme o některé z nich, které snad doplní již načrtnutý obraz 
moderní a ekologicky udržitelné sportovní akce.
• Zavedení vzdělávacích prvků - výrobky, které zvyšují environmentální povědomí 
• Ukažte "zelený" způsob myšlení => nejlépe hravými a tvůrčími formami, které 

pomohou zapojit děti.
• Je-li to možné, tiskněte dokumenty oboustranně, snížíte tak spotřebu papíru.
• Zdůrazněte pozitivní efekty a výhody plynoucí ze "zeleného" přístupu (nega-

tivní kampaň není efektivní…).
• Zvolte takové propagační předměty, které jsou dále účelně použitelné.
• Nezapomeňte na pojištění (buďte si vědomi své zodpovědnosti).
 Praktický příklad: Kvízy a hry mohou být organizovány v souvislosti s 
ochranou životního prostředí. Během realizace projektu SforAE budeme zařazo-
vat hry související s recyklací a konzultovat s účastníky a obyvateli pravidla selek-
tivního sběru. 

Shrnutí
 Příklady uvedené v této 
příručce by vám měly sloužit 
jako zdroj nápadů, abyste 

zorganizovali takovou akci, která bude mít menší negativní dopad na životní prostředí. Neza-
pomeňte však, že Řím nebyl vybudován za jeden den a nemusíte okamžitě aplikovat všechna 
doporučení najednou (i když to samozřejmě uvítáme). Proto přemýšlejte o tom, jaké prvky 
můžete implementovat již do příprav vaší následující události. Při každé další akci své "zelené" 
aktivity vylepšete a rozšiřte je o nové. Postupně bude většina našich návrhů určitě realizována. 
A navíc, přepnutím na "zelené" myšlení vás jistě osvítí další ekologické nápady, které budete 
moci zrealizovat.

Vyloučení odpovědnosti
 Tato publikace byla vypracována společně partnery projektu "Sport pro všechny a životní 
prostředí" (SforAE) spolufinancovaného z programu "Erasmus+ Sport" Malé partnerství pro 
spolupráci (referenční číslo: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Odráží pouze názor 
autora a agentura ani Komise nenesou odpovědnost za následné použití uvedených informací. 

 

Úvod 
 Nejdůležitějšími výzvami, kterým čelí organizátoři sportovních akcí, jsou samozřejmě 
snaha o vysokou úroveň sportovní soutěže, efektivní průběh příprav a realizace samotné 
akce. Od sportovní akce očekáváme určitě více než uvádí tato publikace. Jejím prostřednic-
tvím však chceme inspirovat osoby zodpovědné za průběh akcí a eliminovat negativní vliv 
na životní prostředí.
 Autoři této publikace měli na paměti, že ke sportování potřebujeme zdravé a čisté pro-
středí. V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, kterých se každá sportovní akce 
dotýká a jednotlivá doporučení jsou řazena tematicky.  I jejich částečná realizace kladně 
ovlivní dopad na životní prostředí. Nezapomeňte účastníky a fanoušky srozumitelně infor-
movat o respektování následujících doporučení. Jistě vaše úsilí náležitě ocení. 

Recyklace
 V praxi musí každá, dokonce i nejmenší sportovní událost čelit skuteč-
nosti, že produkuje odpad a potýká se s problémem odhazování odpadků. 
Nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Rozhodnete-li se 
poskytnout účastníkům různé produkty/materiály, dejte přednost těm, 
které lze snadno recyklovat, a tím vyloučit nejhorší variantu - skladování 
odpadu. Během přípravy této kapitoly jsme se řídili zásadou: "Zanechejte 
místo tak, jak jste ho našli" a "Co jste přinesli, měli byste také odnést”.
 Možnosti vedoucí ke snížením množství odpadků vzniklých během 
akce a k jejich recyklací.
• Při nákupu materiálů pro vaši akci se ujistěte, že se jedná o produkty 

v recyklovatelných obalech. Ideálně v trvalých materiálech, které se 
dají nekonečně recyklovat. 

• Požádejte o kontejnery na tříděný odpad v místě konání, aby se třídilo 
přímo u zdroje a snížilo se množství odpadu vyvezeného na skládku.

•       Informujte účastníky o dostupných recyklačních programech a moti-
vujte je tak k aktivnímu zapojení do procesu ochrany životního pro-

středí.
•     Ujistěte se, že odpad je již od počátku oddělen pro budoucí recyklaci. 

Zajistěte viditelně označené koše. Průběžně kontrolujte, zda třídění 
probíhá po celou dobu trvání akce.

•     Používejte vhodné recyklační koše umístěné ve všech lokacích na frekven-
tovaných místech, která jsou snadno dostupná a jasně vyznačená.

•  Preferujte nákup recyklovatelných výrobků a výrobků se snadnou recyklací 
pro spotřebitele.  Důležitá je i hmotnost balení.

•      Minimalizujte používání papíru a maximalizujte opakované použití informač-
ních materiálů.

•       Před tiskem dokumentů si ověřte přesný počet účastníků, abyste netiskli zby-
tečně.

•      Věnujte pozornost vyprázdnění toalet a úspoře papírových ručníků.
  Praktický příklad: Partneři projektu SforAE nabízejí účastníkům sportovních akcí 

nápoje v recyklovatelných obalech. Plechovky jsou poskytovány zdarma, ale pouze těm, 

kteří budou používat dodané tašky a kontejnery k organizaci selektivního sběru prázdných 
hliníkových plechovek. Poskytujeme také bannery propagující výhody recyklace. Hliníkové 
plechovky distribuované během všech podporovaných akcí jsou velmi jednoduše recyklova-
telné a všechny shromážděné plechovky musí být recyklovány, což je v případě hliníku 
možné nekonečně a bez ztráty kvality. Takovému materiálu se říká „trvalý materiál“.

Plýtvání jídlem

 Téma vzniku odpadů popsané v předcházející části obsahuje také specifický problém, 
o kterém jsme se rozhodli diskutovat zvlášť, kvůli jeho velkému vlivu na životní prostředí. 
Problém plýtvání potravinami je obrovskou výzvou také pro organizátory sportovních udá-
lostí. Nezapomeňte, že obal je zodpovědný pouze za malou část "environmentální stopy" 
celého produktu. Zásadní dopad na životní prostředí má obsah obalů, a to zejména pokud 

jde o potraviny, které zaberou nejen obrovský prostor, ale také spolknou obrovské 
výdaje na jejich dopravu a energii určenou k pěstování, získávání, přípravě.

Doporučené způsoby, jak eliminovat ničení potravin a plýtvání s nimi:
•     Preferujte produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pocházejí 

z lokálních zdrojů. Pokud je to možné, objednejte jídlo, které je místní, 
sezónní a ekologické. Zajistěte, aby produkty byly z udržitelného 
zdroje.

•    Minimalizujte potravinový odpad objednáním a přípravou pouze 
přiměřeného množství a kontaktujte systém pro správu komposto-
vání/hospodaření s potravinami. Umístěte kompostovací kontejnery 
na vhodných místech.

•   Zajistěte potraviny v recyklovatelných obalech a/nebo s minimální 
hmotností obalu.

•   Pro recyklaci je dobré, aby kontejnery na odpadky, byly umístěny v blízkosti 
food trucks (jídelních vozů).

•    Zvažte, jaký typ stravovací služby bude produkovat nejméně odpadu - bufet, 
posezení, výběr z jídelního lístku.

• Používejte přiměřené množství jídla a vody pro účastníky - různé pro dospělé a děti, 
různé v horku a chladu, jiné pro specifické druhy fyzické aktivity.

Praktický příklad: Při pořádání sportovních událostí ověřte možnost distribuce potravin a 
nápojů (s krátkou trvanlivostí) lidem v nouzi, například do potravinové banky, která se 
nachází ve vaší oblasti. Vyplatí se předem zjistit, zda tato možnost existuje a přizpůsobit 
tomu organizaci akce. Kompostování jídla je trvalou ztrátou, takže tuto možnost považujte 
za poslední volbu.

Přeprava
 Je obtížné si představit dokonce i menší sportovní akci, jejíž účastníci by nepoužívali 
dopravu. Cestování na různé vzdálenosti je součástí mnoha sportovních disciplín, což často 
určuje jejich samotný charakter. Příprava a průběh sportovní události vyžaduje také rychlou 

a efektivní dopravu. Proto v této oblasti najdete nejvíce příkladů, které jsme se rozhodli 
sdílet.
 Možné činnosti související s dopravou a pohybem:
• Používejte dopravu, která využívá technologie s nízkými emisemi.
• Zvolte takové místo konání akce, aby bylo snadno dostupné městskou hromadnou 

dopravou.
• Podněcujte účastníky, aby chodili pěšky nebo používali alternativní dopravu a přispěli 

tak ke snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší.
• Pro všechny nevyhnutelné cesty doporučujeme sdružování vozidel (tzv. "car-poolig").
• Nabídněte přístupné možnosti veřejné dopravy.
• Používejte nízko-emisní kyvadlové vozy, jízdní kola, hybridní automobily atd.
• Vyberte si vhodné ubytování v blízkosti sportovních akcí.
• Letecká doprava zanechává nejvyšší uhlíkovou stopu, pokud je to možné, vezměte v 

úvahu jinou alternativu.
• Železniční a autobusová doprava je šetrnější a nádraží jsou většinou strategicky/cent-

rálně umístěna což dále snižuje nutnost využít taxislužby.
• Poskytněte návštěvníkům akce informace o tom, jak mohou co nejlépe využít veřejnou 

dopravu. Připravte mapy, jízdní řády autobusů, plánky tras metra. Při dopravě zajistěte 
rovnocenné příležitosti pro jednotlivce se zdravotním postižením.

• Místní účastníci by měli být motivováni ke sdílení auta několika lidmi
• Parkovací místo by mělo způsobit co nejmenší možný zásah do přírody: na ploše 

vyhrazené pro parkování nesmí být tráva nebo rostliny, a to ani v oblastech mimo 
chráněnou oblast.

• V přírodě bychom se měli pohybovat pouze na vyhrazených pěších stezkách a v případě 
potřeby musíme místní živočišné druhy chránit zábranami.

• Připravte zvláštní odměnu pro ty, co cestují nejvíce „zeleným“ způsobem (na 
kole/pěšky).

• Na vaší akci nabídněte parkovací místo pro kola (vstup s koly povolen, vjezd aut nikoliv).
• Omezte počet parkovacích míst pro sponzory/poskytovatele služeb (pro každou spo-

lečnost povolení pouze pro 1 auto) Informujte účastníky, že parkovací místo je pouze 
pro plně obsazené vozidlo.

• V rámci on-line registrace požádejte účastníky o informaci, jakou dopravu chtějí 
využít.

• Při přepravě zboží se snažte využít co nejvíce prostoru ve voze (co nejvytíženější vozi-
dlo při současném zachování bezpečnosti).

 Praktický příklad: Průměrný automobil při spalování každého litru benzinu generuje 
přibližně 2,5 kg oxidu uhličitého (CO2), zatímco asi 3 kg CO2 spaluje motorová nafta. V 
případě automobilů poháněných plynovým motorem je emisí "pouze" asi 1,5 kg CO2 za 
každý spálený litr autogasu (tzv. "ekologické" palivo).

Sdílení
 Měnící se a nově vznikající obchodní modely nám dávají možnost mnoha řešení. Stále 
populárnějším modelem vědomé spotřeby v Evropě je komunitní nebo dočasné využívání 
vysoce specializovaných výrobků nebo služeb. Nemusíte kupovat například časomíru, aby se 

účastníci vaší sportovní události seznámili s jejich přesnými výsledky.
 Životní prostředí můžeme ovlivnit i tím, že budeme spolupracovat nebo využijeme 
možnosti pronájmu různých produktů.
• Dobu používání automobilu můžeme omezit využitím místní dopravy v kombinaci s 

půjčovnou aut v blízkosti místa konání.
• Využijte možnost pronájmu nebo sdílení různých typů zařízení/zboží/nástrojů.
• Pokuste se využít stávající stavby a zařízení.
• Snažte se opakovaně používat komerční materiály a bannery (můžete vždy použít 

různé logo jako štítek/nálepku).
 Praktický příklad: Pro správnou realizaci projektu SforAE se partneři rozhodnou spo-
lupracovat s dobře známou a téměř celoevropskou kampaní Every Can Counts ("Každá 
plechovka se počítá"). Kampaň poskytuje různé pokyny použitelné nejen pro různé grafické 
materiály, ale výrazně nám pomáhá při sběru prázdných hliníkových plechovek sloužících k 
distribuci vody účastníkům sportovních akcí.

"Zelené" zakázky
 Předmětem "zeleného" zadávání veřejných zakázek je otázka, která může být použita 
nejen ve veřejné správě. Stále více společností a organizací zohledňuje při výběru z různých 
výrobků nebo služeb ekologické aspekty.
Návrh různých environmentálních kritérií, která mohou být použita při zadávání veřejných 
zakázek.
• Ujistěte se, zda vaše komunikace je v souladu se zprávou o udržitelnosti, že se vyhnete 

zbytečným papírům, letákům, rozesílání, atd.
• Používejte výrobky/zboží z recyklovaných materiálů.
• Také pro tisk anebo na toaletách můžete použít recyklovaný papír.
 Praktický příklad: Hliníkové plechovky využité při Projektu SforAE jsme používali k 
distribuci pitné vody, protože víme, že je to trvalý materiál a více než 70 % hliníku se stále 
využívá v různých oblastech. Můžete si být jisti, že si objednáte výrobky vyrobené z trvalých 
materiálů, některé z nich jsou vyráběny z recyklovaného materiálu a lze je snadno recyklo-
vat bez ztráty kvality.

Dobrovolnictví
 Dobrovolníci hrají často velmi významnou roli v průběhu akce a samotná dobrovolnic-
ká činnost znamená skutečný závazek k projektu s podporou jeho cílů. Proto je dobrovolnic-
tví jedním z nejdůležitějších prvků "zelených" událostí. 
 Návrhy na zapojení osob, které nesouvisejí s projektem (např. rodinných příslušníků a 
přátel účastníků nebo návštěvníků akce) do projektů recyklace:
• Motivujte diváky a jejich doprovod, aby vám pomohli s různými úkoly, které lze snadno 

delegovat, např. organizační služby, sběr odpadu, distribuce informací, příprava občer-
stvení, apod.

• Používejte místní dobrovolníky, dejte jim práci a motivujte je.
• Zapojte více lidí, např. pomocí sloganů na bannerech: "nenechávejte babičku doma", 

"přiveďte s sebou ještě jednu osobu”.

Praktický příklad: Některé společnosti provozují dobrovolnické zaměstnanecké programy, 
což znamená, že prostřednictvím spolupráce s jednou entitou můžete získat najednou pár 
či dokonce několik desítek dobrovolníků. 

Energie
 Otázka energie se dotýká všech, i těch nejužších oblastí našeho fungování. Nezapo-
meňte, že v praxi není možné realizovat sportovní událost bez energie. Vždy však můžete 
najít oblasti, kde chcete snížit její spotřebu.
 Řešení vedoucí ke snížení spotřeby energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Zkontrolujte, zda místo konání může zajistit přirozené osvětlení a větrání.
• Pokud je třeba používat světla, zajistěte jejich energetickou úspornost.
• Minimalizujte registrační formuláře nebo použijte elektronickou registraci.
• Zajistěte pro akci zelenou energii, pokud je v oblasti k dispozici.
• Pokud se vaše akce koná venku, požádejte město nebo místní komunitu o informace 

týkající se jejich postoje a přístupu k třídění odpadu a snížení spotřeby energie.
• Proveďte potřebná bezpečnostní opatření pro případ požáru v otevřeném prostoru.
• Zajistěte solární baterie pro notebooky nebo mobilní telefony.
• Zvolte správnou velikost generátoru, pokud je to nutné.
• Pokuste se využít alternativní zdroj energie.
 Praktický příklad: Při rozhodování o umístění vaší sportovní události zkontrolujte 
možnost použití "pasivních" architektonických řešení. Nezapomeňte, že energeticky 
nejšetrnější může být venkovní událost. 

Voda
 Existuje mnoho sportovních disciplín, které nelze praktikovat bez kvalitní vody. Na 
druhou stranu se vyskytují problémy se zajištěním jejich zdrojů v mnoha regionech. Neza-
pomeňte zajistit, aby vaše sportovní událost využívala tak cenného zdroje jako voda, 
zejména pitná voda, racionálním způsobem.
 Snížení negativního dopadu na vodu:
• Racionální využívání vody a likvidace odpadních vod.
• Povzbuzujte delegáty, aby šetřili vodu tím, že v místech, kde se akce konají, umístíte v 

koupelnách potřebné informace.
• Navrhněte, jak snížit spotřebu vody.
• Zajistěte správný objem vody.
• Pokud je to možné, do vody by se během akce neměly dostat žádné chemické látky 

(opalovací a jiné krémy).
• Pokud teplota vody přesahuje 24°C, nepoužívejte mastné krémy z důvodu termoregulace.
• Pokud se na akci využívají vodní zdroje, měli bychom upozornit na význam místa, jeho 

přírodní bohatství a způsoby úspory vody. Postarejte se o zachování rybolovu.
• Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.
• Neházejte nic do vody.
 Praktický příklad: Účastníci SforAE nabízejí vysoce kvalitní nesycenou vodu, kterou děti 
mohou, na rozdíl od mnoha funkčních nápojů, konzumovat. Tímto způsobem mohou i mladší 


