
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          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 



 

                        

       

                                                                      Váš partner v profesním rozvoji 

                                                                             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

