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                                                                               Úterý 16. října 2018 

                                                          Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití. Budou komentovány 
jednotlivé postupy přípravy modelového hodnocení tak, aby se daly vyhodnotit ve vztahu ke skutečným 
měřením imisního zatížení. 
Budou diskutovány problematické části modelového hodnocení kvality ovzduší, ve vztahu k měřením 
automatického imisního monitoringu a OZKO. 

V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití rozptylových studií pro hodnocení 
zdravotních rizik z pohledu požadavků zpracovatele HRA a dále limity, doporučené hodnoty 
a jejich vztah ke zdraví. 
 
Následovat bude přednáška věnovaná problematice uznávání nových modelů jako referenčních pro 
modelování kvality ovzduší. Rozebrány budou jednotlivé aspekty – nároky na modely z pohledu 
zdrojového kódu, vstupních dat, nároků na výstupy atd. Bude stručně představen model AUSTAL 2000 
o jehož zařazení mezi referenční modely se uvažuje. 

V závěrečných přednáškách bude představena doporučená aplikace aktuálních metodik 
pro zpřesnění výpočtů emisí z automobilové dopravy - resuspenze částic a na ně vázaných látek 
z povrchu komunikací, stanovení skladby vozového parku v konkrétním území, emise v reálném provozu 
na komunikacích. 
Rovněž bude prezentována příprava nových emisních faktorů pro automobilovou dopravu 
a komplexní aktualizace programu MEFA. Pozornost bude věnována též stanovení emisí z provozu 
nesilničních vozidel a strojů. 
Seminář je určen: 

 zpracovatelům rozptylových studií 
 projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry  

 pracovníkům státní správy a samosprávy  – seminář se bude se zabývat rozptylovými studiemi z pohledu 
praktického využití pro rozhodování státní správy. 



MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 
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                                                                                  PROGRAM SEMINÁŘE 

                               „ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ“ 

                                 Praha, úterý 16. října 2018, Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-11:55 

 

BUCEK s.r.o., Brno 

Mgr. Jakub Bucek, jednatel  

PROBLEMATICKÉ ČÁSTI ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ 
PROBLEMATICKÉ KAUZY TÝKAJÍCÍCH SE ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ 
- AKCE, KTERÉ SE ŘEŠILY V RÁMCI MŽP A BYLY ŘEŠENY S AUTORY METODIKY 
SYMOS A ATEM 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ VŮČI VEŘEJNOSTI 
(PŘEDEVŠÍM  PM10 DEN) 

11:55-12:40 Přestávka na oběd 

12:40-13:30 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha 

MUDr. Helena Kazmarová, ředitelka 

VYUŽITÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ PRO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 

-    POŽADAVKY ZPRACOVATELŮ HRA. 

LIMITY, DOPORUČENÉ HODNOTY A JEJICH VZTAH KE ZDRAVÍ 

13:30-13:50 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha 

Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí oddělení modelování a expertiz  

PROBLEMATIKA UZNÁVÁNÍ NOVÝCH MODELŮ JAKO REFERENČNÍCH 

PRO MODELOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 

- ROZDÍLY MEZI MODELY SYMOS A AUSTAL 2000 

13:50-15:20 

 

ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha 

Mgr. Jan Karel, jednatel 

MODELOVÁNÍ EMISÍ Z DOPRAVY 

- APLIKACE NOVÝCH METODIK A DALŠÍ DOPORUČENÉ POSTUPY 

15:20-15:40 Diskuze, ukončení semináře  

 

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

 

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze v průběhu semináře a odpovědi na dotazy účastníků. 

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem do 10. října 2018 na e-mailovou adresu: 

info@uzitecneseminare.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

                 
                                 

Pro účastníky semináře nabízíme 25% slevu 

 na kombinované předplatné portálu Třetíruka.cz 

 časopisu Odpadové fórum. Více ZDE 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.tretiruka.cz/products/akce-leden-2017-25-sleva-na-kombinovane-predplatne-www-tretiruka-cz-a-odpadove-forum/
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                                          ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Seminář se koná v úterý dne 16. října 2018 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

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

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

2. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 15:50 hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa C. 
KCC se nachází těsně vlevo u výškové budovy CITY EMPIRIA, vstupte prosím 
do nízké budovy vlevo od hlavního proskleného vstupu do výškové budovy (viz 
obrázek). 
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.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 2 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.   

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné 
přihlášky na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 09. 10. 2018.  
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

6. Vložné na semináři 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. 

 

 

7. Vložné laskavě uhraďte do 09. 10. 2018 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 181016. 
 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. 

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

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

10.   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 09. 10. 2018. 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/
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5) 

„ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ“ 
                Praha, úterý 16. října 2018, Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

Přihlášku laskavě odešlete do 09. 10. 2018 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:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1645,- Kč bez DPH (1990,- Kč vč. DPH)   

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 09. 10. 2018 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 181016 

  

Poznámka: 

 

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

Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 09. 10. 2018. 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 a rovněž v souladu s požadavky GDPR. 

 

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

