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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jako každoročně Vám posíláme přehled programů zkoušení způsobilosti, které bude naše skupina
v nadcházejícím roce připravovat v oblasti pitných a koupacích vod.
Mikrobiologie. Program Mikrobiologický rozbor vody (vydávání vzorků proběhne 8. dubna v Praze)
nebudou žádné změny v rozsahu ukazatelů. Stejně jako v roce 2018 se chystáme uspořádat
k vyhodnocení kola seminář (společně s programem Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě a
surové (povrchové) vodě).
Biologie. U obou biologických programů Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě a surové
(povrchové) vodě (vydávání vzorků proběhne 8. dubna v Praze) a Stanovení mikroskopického obrazu
v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a žádné významné změny
neplánujeme.
Chemie. Předběžně na červen 2019 přesouváme vloni plánovaný, ale pro technické problémy v naší
laboratoři neuskutečněný neakreditovaný program Stanovení mikrocystinů ve vodě. Před jeho
pořádáním však bude proveden průzkum zájmu mezi potenciálními účastníky.
Odběry a senzorická analýza. Programy Senzorická analýza vody a Odběr vzorků pitné vody se
budou i v letošním roce konat jen v Praze v termínu 20. března 2019. U programu Senzorická analýza
vody se chystáme v pokračování změn započatých v loňském kole (např. hodnocení kvalitativního
rozboru zatím jako neakreditovaného ukazatele). U programu Odběr vzorků pitné vody již budou
zařazeny změny vyplývající z loňské novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. Podrobně budou změny v obou
programech specifikovány v pozvánce na letošní kola programu. Program Odběr vzorků vody - bazény
proběhne 13. února 2019 v Praze. Změnou bude přesunutí programu do odpoledních hodin.
Přihlášky a pozvánky s bližšími informacemi k jednotlivým programům budou zasílány vždy před
konáním jednotlivých kol na kontaktní e-mailové adresy a budou uveřejněny na webových stránkách
www.szu.cz/pzz-voda. Na uvedené adrese jsou u většiny programů zveřejněny starší zprávy a další
materiály, z nichž si noví zájemci mohou o jejich podobě udělat představu.
Těšíme se na vaši účast.

za pracovníky Expertní skupiny pro
zkoušení způsobilosti v oblasti voda
Mgr. Petr Pumann
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Šašek
Ing. Filip Kotal, Ph.D.

Státní zdravotní ústav Praha, 6. ledna 2019

strana 1/1

