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          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

ROZPTYLOVÉ STUDIE  
V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Úterý 17. října 2017 

                                                       Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

Seminář se bude zabývat změnami chystané novelizace vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší, konkrétně změnami v příloze č. 15, kde jsou stanoveny obsahové náležitosti 
rozptylových studií, a změnami v emisních vstupech do modelování rozptylových studií a přípravy 
souvisejících metodických pokynů.  

Účastníci budou seznámeni se základními typy rozptylových modelů a získají podrobnou informaci 

o fungování referenčních modelů SYMOS a ATEM. 

Bude představen způsob výpočtu meteorologických podkladů pro tyto modely používaný 

na ČHMÚ. Na praktickém příkladu bude ukázána citlivost výsledků rozptylové studie 

na meteorologických vstupech. 

Budou diskutovány nejčastější chyby, kterých se dopouštějí zpracovatelé rozptylových studií.  

V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití programu MEFA pro stanovení produkce 
emisí z automobilové dopravy a na závěr budou účastníci seznámeni s novou metodikou 
pro výpočet přínosu výsadeb izolační zeleně v rámci rozptylových studií. 

Seminář je určen: 

 zpracovatelům rozptylových studií 
 projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry  
 pracovníkům státní správy a samosprávy 
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                                                                             PROGRAM SEMINÁŘE 

  „ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ“ 

Praha, úterý 17. října 2017, Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

MŽP 

9:00-09:25 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší 

Mgr. Vojtěch Stráník  

ZMĚNY LEGISLATIVY + ČASTÉ CHYBY VE ZPRACOVÁNÍ RS - novinky, které s sebou přinese 

chystaná novelizace Přílohy č. 15 vyhlášky 415/2012 Sb., aktualizace Metodické pokynu k RS, výhled 

do budoucna - novelizace, příprava metodického pokynu ke kompenzačním opatřením + časté chyby 

ve zpracování rozptylových studií, na které narážíme. 

9:25-9:50 Mgr. Libor Cieslar 

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY - novinky, které s sebou přinese chystaná novelizace vyhlášky 

Č. 415/2012 Sb. Zdroje emisních vstupů včetně emisních faktorů a jejich využití. 

ČHMÚ 

09:50-10:40 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha 

Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí oddělení modelování a expertiz  

REFERENČNÍ ROZPTYLOVÉ MODELY - úvod do problematiky rozptylových modelů - představení 

základních typů modelů.  Principy fungování modelu SYMOS. Základní srovnání s modelem ATEM.  

10:40-10:55 Přestávka na občerstvení 

10:55-11:30 Mgr. Ondřej Vlček, Bc. Hana Škáchová 

VÝZNAM VĚTRNÉ RŮŽICE - úvod do problematiky vlivu meteorologie na šíření znečišťujících látek. 

Způsob výpočtu větrných růžic modelem CALMET. Příklady vlivu použití nesprávné větrné růžice na 

výpočet příspěvku zdroje ke koncentracím znečišťujících látek. 

11:30-12:30 Přestávka na oběd 

ATEM 

12:30-13:10 

ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o. 

Mgr. Radek Jareš, Mgr. Jan Karel 

MEFA + TÉMATA Z PRAXE - využití programu MEFA pro stanovení produkce emisí 
z automobilové dopravy. Popis a použití jednotlivých modulů (liniové zdroje, křižovatky, studené 
starty), problematika výpočtu resuspenze. Praktické příklady provedení výpočtů.  
Aktualizace programu (předpoklad 01/2018) – zapracování nové metodiky pro resuspenzi, zohlednění 
výskytu vozidel neplnících emisní limity, aktualizace matic vozového parku a jejich zpřístupnění, 
uživatelské prostředí.  

13:10-13:50 

 

Mgr. Jan Karel 

VYUŽITÍ NOVÉ METODIKY PRO VÝPOČET PŘÍNOSU VÝSADEB IZOLAČNÍ ZELENĚ V RÁMCI RS - 

seznámení s nově zveřejněnou metodikou na stránkách MŽP: 

https://www.mzp.cz/cz/vysadba_izolacni_zelene a SW aplikací pro určení účinnosti vegetační 

bariéry. Úvod do problematiky, popis metodického přístupu, zahrnutých parametrizací a jejich vlivu 

na výslednou účinnost bariéry. Popis zpracování výpočtu, potenciální úskalí a doporučené postupy, 

praktické příklady. 

13:50-14:10 Mgr. Jan Karel 

METODIKA PRO STANOVENÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VLIVŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA IMISNÍ 

ZATÍŽENÍ VE VZTAHU K RS - seznámení s metodikou na stránkách MŽP: 

http://mzp.cz/cz/castice_pm10. Popis celkového metodického přístupu, zdroje dat. Klasifikace 

opatření a jejich stručný přehled. Příklady vhodného uplatnění opatření u staveb různé velik. a typu. 

14:10-14:45 Diskuze, ukončení semináře  

                  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/castice_pm10/$FILE/OOO-metodika_stavby_opatreni-20160413.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/castice_pm10/$FILE/OOO-metodika_stavby_opatreni-20160413.pdf
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ORGANIZAČNÍ POKYNY               

1. Seminář se koná v úterý dne 17. října 2017 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 

2.  GPS souřadnice Konferenčního centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

3. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 14:45 hod. 
 

4. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa C. 
KCC se nachází těsně u výškové budovy CITY EMPIRIA, vstup nalevo před 
stavební ohradou (viz obrázky). 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici FLORENC 
směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO.  

5. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, každá další započatá hodina 
je za 40 Kč). 
Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích, ale pravděpodobnost 
volných míst je obtížně odhadnutelná.   

6. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky 
na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 10. 10. 2017. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

7. Vložné na akci činí 1 645,- Kč bez DPH 21 % (1 990,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

 

 

8. Vložné laskavě uhraďte do 10. 10. 2017 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 171017. 
 Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. Podklady pro platbu Vám byly odeslány 
 v potvrzení o přijetí přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
 Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
 Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

9.  V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během semináře. 

10.  Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

11.   Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny 
  a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno 
nejpozději do 10. 10. 2017. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné 
nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. 

 

Platba Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH celkem k úhradě 

Vložné Kč 1 645 345 1 990 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/


 

 

 

                        Váš partner v profesním rozvoji 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5) 

„ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ“ 

   Úterý 17. října 2017, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác  
Přihlášku laskavě odešlete do 10. 10. 2017 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené e-maily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Vložné:    

1 645,- Kč bez DPH (1 990,- Kč vč. 
DPH) 

  

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 10. 10. 2017 
Na účet: 670100-
2209754179/6210 mBank, 
variabilní symbol 171017 

  

Poznámka: 
 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně 

nebo elektronicky a to do 10. 10. 2017. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel 

nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností 

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

