LETIŠTĚ

ZADNÍ
VJEZD

2

2
2

plast, papír, sklo, komunální odpad, nebezpečný odpad

5

> chraňte zeleň, udržujte pořádek a dbejte pokynů
pořadatelů

silnice I/35 - E 442

2

> používejte toalety zajištěné pořadatelem a udržujte
je v čistotě

Bližší informace s ohledem na problematiku životního
prostředí Vám poskytneme prostřednictvím
informačního systému. (viz mapa bod i )

9

wc

13

7
wc

6

1

2
lávka pro pěší

8

Hradec
Králové

Vysoké Mýto

Brno

AUTOKLUB KAROSA klub v AČR
P

Chraňte prostory pomocí vhodných absorbčních rohoží
nebo jiných účinných prostředků na místech k tomu určených.
Povolené čištění závodních strojů na vyhrazených místech.
(viz mapa bod 11)

Praha

3

Kontejnery a sběrné nádoby pro separovaný odpad
a nebezpečný odpad (jiné motorové, převodové
a mazací oleje, ostatní znečišťěné látky a obaly
(filtrační materiály, tkaniny a oděvy). (viz mapa bod 10)

OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ MÝTO

HLAVNÍ
VJEZD

> nezakládejte oheň

SYSTÉM ŘÍZENÍ

AUTOKLUB
KAROSA

wc

> po areálu se nepohybujte na kolech, koloběžkách apod.

3

> používejte vodítka pro psy

4

> nezatěžujte životní prostředí a další návětěvníky
produkcí ndměrného hluku a berte ohledy na handicpované
diváky (například ve výhledu na trať)

Orientační mapa areálu autodromu

> třiďte odpad dle instrukcí uvnitř tohoto informačního
materiálu a pokynů pořadatelů a odkládejte ho pouze
do nádob k tomu určených

SMĚR HRADEC KRÁLOVÉ

> děti mějte stále pod dozorem

11 mycí plochy
12 požární nádrž
13 restaurace, učebna

> respektujte bezpečnostní pokyny a pokyny pořadatelů,
nevstupujte mimo vyhrazené plochy pro diváky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

> v areálu autodromu se pohybujte pouze po zpevněných
či vyznačených přístupových cestách k tribuně, stanovištím
pro diváky, prostorám pro občerstvení, toaletám,
parkovištím atd.

Legenda mapy:

> parkujte pouze na místech, která k tomu jsou určena
(nikoliv na travnatých plochách, krajnicích apod.)

AUTODROM
Vysoké Mýto

ředitelství, učebna
kurzy bezpečné jízdy – výcvikové plochy
dětské dopravní hřiště, učebna, WC
půjčovna motokár
hasičský stadion
kiosek
tribuna, WC
skatepark
depo, učebna, WC
odpadové hospodářství

Pro zabezpečení plnění environmentální legislativy proto
žádáme všechny návštěvníky autodromu, aby především
dbali níže uvedených pokynů:

OD LETIŠTĚ

zpevněný povrch
závodní okruh
terénní úsek
výcvikové plochy
technické místnosti
nezpevněné plochy

Desatero

Dráby 45/IV, 566 01 Vysoké Mýto
+420 776 188 894, +420 465 420 921

www.autodromvmyto.cz

Autoklub Karosa klub v AČR
implementoval v areálu autodromu
ve Vysokém Mýtě systém řízení
ochrany životního prostředí
podle Best Practice Framework
Environmental Certification od FIA.

PAPÍR
PAPÍR

SEŠITY
A NOVINY

REKLAMNÍ
LETÁKY

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

PAPÍROVÉ OBALY PŘED VHOZENÍM ROZLOŽTE.

NEVHAZUJTE
DĚTSKÉ PLENY, UHLOVÝ VOSKOVÝ, MOKRÝ, MASTNÝ
NEBO JINAK ZNEČIŠTĚNÝ PAPÍR.

Žádáme o dodržování instrukcí
v tomto letáku

Tříděním odpadu umožníte jeho další využití.

Děkujeme Vám, že třídíte!

Tříděním odpadu umožníte jeho další využití.

Děkujeme Vám, že třídíte!

Kód odpadu - 13 02 08

Kód odpadu - 20 01 01

Jiné Motorové, převodové a mazací oleje

PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY
PET
LAHVE

OBALY
OD NÁPOJŮ
A MLÉKA

SÁČKY

NEVHAZUJTE
NOVODUROVÉ TRUBKY, PODLAHOVÉ KRYTINY, PLASTOVÉ OBALY
OD CHEMIKÁLIÍ, NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, SE ZBYTKY POTRAVIN A NÁPOJŮ
Tříděním odpadu umožníte jeho další využití.

Děkujeme Vám, že třídíte!

Kód odpadu - 20 01 39

SYSTÉM ŘÍZENÍ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

SKLO - SMĚS
SKLENĚNÉ
NÁDOBY

LAHVE
OD NÁPOJŮ

Kód odpadu - 15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné (zbytky barev, laků, ředidel,
čistících prostředků, olejů)

TABULOVÉ
SKLO

Kód odpadu - 15 02 02
NEVHAZUJTE
PORCELÁN, KERAMIKU, AUTOSKLO, DRÁTĚNÉ SKLO A ZRCADLA!
Tříděním odpadu umožníte jeho další využití.

Děkujeme Vám, že třídíte!

Kód odpadu - 20 01 02
AUTOKLUB
KAROSA
VYSOKÉ MÝTO

www.autodromvmyto.cz

ZAOLEJOVANÉ
HADRY

Absorbční činidla, Filtrační
materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami.

