
čtvrtek  21. dubna 2011 

Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna  

Nedílnou součástí dokumentace EIA je mj.  posouzení vlivu na veřejné zdraví 

(hodnocení zdravotních rizik). V případě, že záměr může mít vliv na akustickou 

situaci posuzované lokality, je nutné vypracovat odborné posouzení zdravotních 

rizik expozice hluku (HRA). Základem pro takovéto posouzení  je dobře zpracovaná 

hluková  studie. Ještě stále někteří akustici  zpracovávají akustickou studii pro 

účely HRA jako standardní hlukovou studii, jejímž výstupem je pouze porovnání 

predikovaných hodnot s deskriptory hluku, resp. jejich hygienickými limity dle NV 

148/2006 Sb. Takto zpracovaná studie je pro vypracování HRA nedostatečným 

podkladem. Tento seminář by měl odborníky, zabývající se zpracováním 

akustických studií, seznámit s požadavky na hlukové studie pro účely EIA, resp. 

HRA  podle jednotlivých typů zdrojů hluku, podle účelu posouzení, dostupnosti 

 a podrobnosti vstupních dat, velikosti zájmového území,  včetně praktických 

ukázek. 

 

                  SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. 

AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA 

ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

A 

                   ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 

    VÁS ZVE NA SEMINÁŘ  
 



INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: 

 

Hana Šimánková 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

pracoviště Hradec Králové 

Škroupova 719/7 

500 02 Hradec Králové 

mobil: 724 384 531 

hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Dana Potužníková 

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. 

Ing. Josef Novák, CSc. 

PROGRAM SEMINÁŘE HLUKOVÉ STUDIE V PROCESU EIA 

čtvrtek 21. dubna 2011 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-9:50 

Ing. Dana Potužníková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení 

faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, pracoviště Ústí nad Orlicí 

VLIV HLUKU NA ZDRAVÍ A HRA  

10:00-10:50 

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

faktorů prostředí, vedoucí NRL pro komunální hluk, pracoviště Ústí nad 

Orlicí 

ZDROJE  HLUKU 

11:00-11:50 

Ing. Dana Potužníková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení 

faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, pracoviště Ústí nad Orlicí 

HLUK V LEGISLATIVĚ PLATNÉ A PŘIPRAVOVANÉ 

12:00-12:30 Přestávka na občerstvení 

12:30-13:20 

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

faktorů prostředí, vedoucí NRL pro komunální hluk, pracoviště Ústí nad 

Orlicí 

NÁLEŽITOSTI  AKUSTICKÝCH  STUDIÍ 

13:30-14:30 
Ing. Josef Novák, Akustika Praha s.r.o. 

MOŽNOSTI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ U HLUKU Z DOPRAVY 

14:30-15:00 Diskuse 

15:00 Ukončení semináře  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

Seminář se koná dne 21. dubna 2011 ve Studijní a vědecké 

knihovně v Hradci Králové (Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové, 

Konferenční sál v 5. nadzemním podlaží). 

1. Doprava (výstupní stanice Zimní stadion, přechodem mostu přes řeku 

Orlici se ocitnete přímo naproti knihovně): trolejbus  linka 2 od 

vlakového nádraží i autobusového terminálu a autobus linka 16 od 

vlakového nádraží (směr Roudnička).  

Orientační mapa – Hradec Králové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! 

Při vstupu do knihovny (před 9. hod.) prosím využijte SLUŽEBNÍ VCHOD, který se 

nachází z boční strany knihovny, ze směru od Hasičského záchranného sboru. 

K parkování využijte pouze venkovní parkoviště knihovny.  

Před vjezdem na parkoviště se nachází závora, po nahlášení účasti na semináři 

Vám bude umožněno parkování zdarma. 

Z parkoviště bude vyznačena trasa ke služebnímu vchodu. 
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v Hradci Králové 

Hradecká 1250 

500 03 Hradec Králové 

 

 

Odkaz na mapách: 

 

http://mapy.idnes.cz/#query=search(hradeck%C3%A1%201250%2F2)&zoom=0&pos=x:559329,y:55

61779&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559329,y:5561779 

2. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného 
programu v 9.00 hod., předpokládaný konec v 15.00 hod. 

3. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 18. 4. 2011 na adresu: Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s r.o., pracoviště Hradec Králové, Škroupova 
719/7, 500 02 Hradec Králové, tel. 724  384 531, e-mail:  
hana.simankova@ekomonitor.cz. 

4. Vložné na akci činí 1.590,- Kč včetně DPH 20 %. 

5. Vložné laskavě uhraďte do 18.4.2011 na číslo účtu 
19-5234530277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol 110421. Naše 
DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním 
rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové, nebo 
v hotovosti u registrace. 

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

7. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky 
u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného 
dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 

8. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že 
Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat. 

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

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno 
bylo organizátorům doručeno do 18.4.2011. Zruší-li závazně 
přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, 
vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 

http://mapy.idnes.cz/#query=search(hradeck%C3%A1%201250%2F2)&zoom=0&pos=x:559329,y:5561779&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559329,y:5561779
http://mapy.idnes.cz/#query=search(hradeck%C3%A1%201250%2F2)&zoom=0&pos=x:559329,y:5561779&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559329,y:5561779


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář 

HLUKOVÉ STUDIE V PROCESU EIA  

Přihlášku  laskavě odešlete do 18.4.2011 na některý z níže uvedených kontaktů:  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

pracoviště Hradec Králové, Škroupova 719/7, 500 02 Hradec Králové 

 e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

Nehodící se škrtněte * 

 

titul, jméno,  

příjmení 

 

 

 

 

 

 

adresa plátce  

(firmy) 

 

 

č. účtu plátce  

 

DIČ (IČ)  

 

telefon  

 

e-mail  

 

vložné  1590,- Kč 

Přihlašuji se k účasti na semináři Hlukové studie v procesu EIA   

 

 poukazuji  částku  ………..………… Kč (var. symbol 110421)  na úč. číslo 
19-5234530277/0100 KB Chrudim * 

 

 částka ve výši ………………… Kč bude uhrazena v hotovosti v den 
konání akce *   

                                      
DATUM, RAZÍTKO A PODPIS 

 

 

 


