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pracovní skupiny „Doprava, zdraví a životní prostředí“ při Radě pro zdraví a životní prostředí

si Vás dovolují pozvat na

III. česko-slovenskou konferenci

Doprava, zdraví a životní prostředí

Litomyšl, 4. - 5. listopadu 2008

PROGRAM KONFERENCE - ÚTERÝ 4. LISTOPADU
9,00 Prezence účastníků
10,00 Úvodní slovo
Adamec,V. (CDV)

10,10 Vystoupení hostů
Šíp, E. (MD); Bursík, M. (MŽP); Čelko, J. (FS ŽÚ); Rožnovský, J. (ČHMÚ, pob. Brno); Jarolím, J. (ČSPŽP); Bořek, M. (SZÚ);
Pospíšil, K. (CDV)

11,00 Blok I “Strategie a politika udržitelné dopravy” (Jirásková, I., MD)
Jirásková, I. (MD) - Dopravní politika ČR ve vztahu k životnímu prostředí
Bendl, J. (MŽP) - Strategie řešení palčivých problémů z dopravy
Tym, A. (NSZM) - Společné téma “udržitelná a bezpečná doprava” v roce 2008
Drahotský, I. (DFJP UP) - Perspektivy vývoje jednotlivých druhů dopravy v kontextu s chováním uživatele
Hon, J. (Ekotoxa) - Hodnocení vlivu dopravy na ŽP v územním plánování (ZÚR – Zásady územního rozvoje krajů)

12,45 Oběd
14,00 Blok II “Hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí” (Bencko, V., 1.LF UK)
Ďurčanská, D. (SvF ŽÚ)- Modelovanie imisií na mestskej križovatke
Pospíšil, J. (FS VUT)- Šíření prachových částic v blízkosti dopravních komunikací procházejících městskou zástavbou
Šimková, J. (ČHMÚ) - Analýza extrémních hodnot znečištění ovzduší v zimním období v centru Brna
Štěrba, P. (TÜV-SÜD)- Vliv dopravních opatření na emisní chování motorových vozidel
Machálek, P. (ČHMÚ) - Mezinárodní vykazování emisí z dopravy

15,30 Přestávka
16,00 Blok III “Hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí” (Kazmarová, H., SZÚ)
Bencko, V. (1.LF UK) - Imunologické aspekty expozice dopravním emisím
Krumlová, A. (ZÚ Brno) - Hodnocení zdravotních rizik obyvatel Brna z expozice prašnému aerosolu a vybraným plynným
polutantům s důrazem na karcinogenní rizika
Adamec, V. (CDV) - Problematika pevných částic z pohledu dopravy
Cholava, R. (CDV) - Hodnocení vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk
Máca, V. (COŽP) - Přístupy k ekonomickému hodnocení hluku z dopravy

19,00 Společenský večer

PROGRAM KONFERENCE - STŘEDA 5. LISTOPADU
9,00 Prezence účastníků
9,15 Blok IV “Hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí” (Bendl, J., MŽP)
Beránková, D. (VÚV) - Kvalita a kvantita povrchového odtoku z pozemních komunikací
Havlíček, M. (VÚKOZ) - Vliv dopravy na změny v krajině
Anděl, P. (Evernia) - Vývoj fragmentace krajiny dopravou v ČR a další perspektivy
Hlaváč, V. (AOPK) - Mortalita živočichů na silnicích ČR
Jedlička, J. (CDV) - Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje na regionální úrovni

10,45 Přestávka
11,00 Blok V “Opatření ke snižování zátěže ŽP dopravou” (Jedlička, J., CDV)
Machalíková, J. (DFJP UP) - Uplatnění tribotechnické diagnostiky při snižování zátěže životního prostředí dopravou
Cempírek, V. (DFJP UP) - Omezení negativních vlivů dopravy rozvojem kombinované přepravy
Rychnovský, B. (PdF MU) - Doprava v environmentální výchově
Schmeidler, K. (CDV) - Chůze v urbánních oblastech - nejekologičtější mód dopravy
Dufek, J. (CDV) - Možnosti zmírnění negativních vlivů dopravy v městských aglomeracích

12,45 Závěr konference
Jedlička, J. (CDV)

13,00 Oběd
V průběhu konference mohou případní zájemci prezentovat příspěvky formou
plakátového sdělení formátu A1 s možností zveřejnění plného textu příspěvku ve
sborníku. Příspěvky zasílejte na emailovou adresu ivo.dostal@cdv.cz.

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Dalibor
Komenského nám. 1053
Litomyšl 57001

Tel.: 461 619 006/7
Fax: 461 616 108

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Zaslání plného textu příspěvku 			
Zvýhodněná cena účastnického poplatku
Uzavření objednávek ubytování		

30. září 2008
24. října 2008
24. října 2008

DALŠÍ INFORMACE
účastnický poplatek (do 24.10.)
účastnický poplatek (po 24.10.)
student
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
ubytování v jednolůžkovém pokoji (omezený počet)

1 960,- vč. DPH
2 160,- vč. DPH
660,- vč. DPH
500,- vč. DPH
650,- vč. DPH

Účastnický poplatek zahrnuje vložné, sborník, občerstvení během konference a vstupenku na společenskou večeři.
Bankovní spojení: Platby poukazujte na účet Komerční banky č. 100 736 621 / 0100. Variabilní symbol Vám bude přidělen při
elektronické registraci.
Storno podmínky: Při zrušení závazné registrace do 24. října 2008 včetně, je zaplacená částka účastníku vrácena po snížení o storno
poplatek ve výši 30 %. Po tomto datu se zaplacená částka nevrací, je však možné za přihlášeného vyslat náhradníka.

ZÁVAZNÁ REGISTRACE
Registrace na konferenci a objednávka ubytování probíhá pouze elektronicky na
adrese :
http://www.cdv.cz/litomysl08
Účastníky, kteří již vyplnili nezávaznou předběžnou přihlášku prosíme o potvrzení
účasti na téže adrese a tím o změnu jejich registrace na závaznou.
VĚDECKÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR
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