
 
 

          

       Váš partner v profesním rozvoji 

       VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 

PROBLEMATIKA HLUKU 

V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ 
NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

                                      

Hradec Králové, úterý 18. listopadu 2014 

                                                  Hotel Tereziánský dvůr 

 

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním 

prostředí,  tj.  pro  ty,  kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují. Je určen i pro odborníky 

posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků 

krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického 

hlukového mapování ČR 2012.   

Na semináři budou účastníci seznámeni s autorským výkladem novel právních předpisů 

v ochraně veřejného zdraví před hlukem. 

Budou prezentovány pozitivní, ale i negativní příklady z praxe NRL pro komunální hluk 

týkající se měření hluku a jejich hodnocení, protokolů z měření hluku, akustických studií, 

aplikací právních předpisů a norem atd. 

 



      MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

         

        Váš partner v profesním rozvoji 

PROGRAM SEMINÁŘE 

„PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ“  

NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

 

Přednášející:  

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., Ing. Dana Potužníková 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,  

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk  

 

Hradec Králové, úterý 18. listopadu 2014, Hotel Tereziánský dvůr 

 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:15 

 

LEGISLATIVNÍ BLOK 

NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU 

V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ HEM -300-11-12-01-34064   

(NOVELA 2014) 

10:15-10:30 Přestávka na občerstvení  

10:30-12:00 

 

NOVELA ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů                     

(NOVELA 2014) 

12:00–12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:30 

 

METODICKÝ BLOK 

Obtěžování 

Nová výpočtová metodika CNOSSOS-EU  

Použití výstupů strategického hlukového mapování v praxi 

13:30-16:00 POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY Z HYGIENICKÉ PRAXE 

- Chyby při měření hluku a jejich hodnocení (sčítání dopravy, hluk pozadí, přepočty,  

                                                                                  korekce ...) 

- - Chyby při zpracování protokolů (časový záznam, vyjadřování výsledných hodnot,  

-                                                                uvádění nejistot ...) 

- - Chyby při zpracování akustických studií (nejistoty, vypovídací schopnosti studií,  

-                                                                               impulsní hluk ...) 

- - Možnosti řešení sporných případů (zákon č. 500/2006, správní řád) 

- 

- Diskuse 

16:00 Ukončení semináře  

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, 

je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.                                         


