
 

úterý 27. března 2012 

Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr 

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním 
prostředí,  tj.  pro  ty,  kteří  hluk  měří, modelují  či   posuzují,  odborníky  posuzujícími  
a pracujícími s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu  EIA, včetně pracovníků 
krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci 
strategického hlukového mapování ČR 2012.   
Na   semináři   budou   účastníci  seznámeni  s  dosavadními zkušenostmi s aplikací NV  
č. 272/2011 Sb. v praxi, s navazujícími metodickými návody pro komunální prostředí 
a jejich připravenými novelami, aplikací pojmu „stará hluková zátěž“, odrazy a 
nejistotami měření a výpočtů, novými přístupy WHO a možnostmi hodnocení 
zdravotních rizik expozice hluku, připravovanými novými právními předpisy 
v ochraně zdraví před hlukem. 

           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. 

pobočka Hradec Králové 

Škroupova 719/7 

500 02 Hradec Králové 

mobil: 724 384 531 

hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

PROGRAM SEMINÁŘE 

„ZKUŠENOSTI S NOVÝM NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 272/2011 Sb., 

ve vazbě na ostatní právní předpisy a jejich aplikace 

 v praxi v ochraně zdraví před hlukem“ 

úterý 27. března 2012 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-09:50 

Ing. Dana Potužníková 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální 

hluk, pracoviště Ústí nad Orlicí  

NOVÉ NV Č. 272/2011 SB.,O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI 
ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 
 - zkušenosti s dosavadní aplikací v praxi (platnost od 1. 11. 2011) 

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 
POJEM „STARÁ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ“ A JEJÍ APLIKACE NA DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURU V PRAXI 

11:00-11:50 
Ing. Dana Potužníková 

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK EXPOZICE HLUKU 

12:00–13:00 Přestávka na oběd 

13:00-13:50 

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. 

APLIKACE ČSN ISO 1996-2:2009 A METODICKÉHO NÁVODU PRO 

HODNOCENÍ HLUKU V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU STAVEB 

- KOREKCE NA ODRAZY, MĚŘENÍ A VÝPOČTY 

13:55-14:40 

Ing. Dana Potužníková 

 STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPOVÁNÍ 2012 A AKČNÍ PLÁNY 

V PODMÍNKÁCH ČR  

14:40-15:00 Diskuse 

15:00 Ukončení semináře  
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Tereziánský dvůr 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

Seminář se koná v úterý dne 27. března 2012 v  Hotelu Tereziánský dvůr 

(Jana Koziny 336/4, 500 03 Hradec Králové). 

1. Doprava (výstupní stanice Komenského): trolejbus číslo 2 od vlakového 

nádraží i autobusového terminálu. Linka 2 jezdí v cca 10minutových 

intervalech, cesta trvá asi 12 minut. Hotel stojí za budovou Střední 

zdravotnické školy. Parkování zdarma na hotelovém parkovišti, vjíždí se 

z obou postranních ulic (Balbínova nebo Plácelova). Pokud bude kapacita 

parkoviště naplněna (60 míst), lze parkovat v okolí hotelu, poplatek za 

celodenní parkovné je 40,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

2. Orientační mapa Hradec Králové 

 

směr  

Ostrava 

 



Odkaz na mapách: 

http://www.mapy.cz/#q=jana%20koziny%20336&t=s&x=15.843480&y=
50.208127&z=14 

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

4. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 20. 3. 2012 poštou na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s  r. o., provozovna Hradec Králové, 
Škroupova 719/7, 500 02 Hradec Králové, nebo elektronicky s přihláškou 
v příloze na e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz (tel. 724  384 531). 

5. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelové restauraci 
(polévka, hlavní chod, moučník, nápoj) v ceně 120,- Kč včetně DPH 
(100,- Kč bez DPH).  

6. Vložné na akci činí 1.590,- Kč včetně DPH (1325,- Kč bez DPH). Celková 
cena v případě zajištění oběda (vložné 1590,- Kč + oběd 120,- Kč) je 1710,- 
Kč včetně DPH 20% (1425,- Kč bez DPH). 

7. Vložné příp. stravné laskavě uhraďte do 20. 3. 2012 na číslo účtu 
19-5234530277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol 120327. Naše 
DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním 
rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové, nebo v hotovosti 
u registrace. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné 
občerstvení během semináře (kromě oběda). 

9. 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. 

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

11. 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 20. 3. 2012. Zruší-li závazně 
přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, 
vložné  nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář 

„ZKUŠENOSTI S NOVÝM NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 272/2011 Sb., 

ve vazbě na ostatní právní předpisy a jejich aplikace 

 v praxi v ochraně zdraví před hlukem“ 27. 3. 2012 Hradec Králové 

Přihlášku laskavě odešlete do 20. 3. 2012 na některý z níže uvedených kontaktů: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

pobočka 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  

 
Souhlasím – nesouhlasím * s pravidelným zasíláním elektronických nabídek služeb 

 a výrobků společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. 

 vložné  1590,- Kč 

 oběd 27.3. 120,- Kč 

Přihlašuji se k účasti na semináři 

 „ ZKUŠENOSTI S NOVÝM NAŘÍZENÍM VLÁDY  č. 272/2011 Sb., 

ve vazbě na ostatní právní předpisy a jejich aplikace v praxi v ochraně zdraví před hlukem“ 

 poukazuji  částku  ………..………… Kč (variabilní  symbol 120327) na účet číslo  
19-5234530277/0100 KB Chrudim * 
 

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

DATUM, RAZÍTKO A PODPIS 

 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky 

seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor 

mailto:hana.simankova@ekomonitor.cz

