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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. 
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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/


 


