Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA
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Informace o programu zkoušení způsobilosti
PT#V/2/2019 Senzorická analýza vody – Hodnocení pachu a chuti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na program zkoušení způsobilosti (PZZ) Senzorická analýza vody –
Hodnocení pachu a chuti, který se bude konat v Praze ve Státním zdravotním ústavu. Nadále
platí možnost zaslání vzorků poštou pro účastníky, kteří provádí zkoušku hodnocení pachu a chuti
pouze v laboratoři. Příprava vzorků bude jako v předchozích letech zajištěna subdodavatelem
(společností Englober s. r. o.). Ve stejném termínu bude probíhat také program PT#V/6/2019
Odběr vzorků pitné vody.
Změny oproti předchozímu kolu tohoto programu
V letošní kole jsme oproti loňskému roku v programu provedli několik změn:


Hodnocení slovního popisu. Vzhledem k tomu, že bližší specifikace pachu a chuti (tzn.
slovní popis) může pomoci identifikovat příčinu problémů, jsme se v loňském kole pokusili
poprvé o jeho systematické vyhodnocení (více ve volně dostupné zprávě z loňského kola).
V letošním roce nově zařadíme tento ukazatel (zatím jako neakreditovaný) také do přílohy
certifikátu o účasti.



Změna přepravní společnosti. Po negativních zkušenostech z loňského roku využijeme pro
zaslání vzorků službu Express mail service (EMS) České pošty.

V tomto kole bude zachována většina úprav programu, které jsme zavedli vloni:


Počet vydávaných vzorků. Připraveny budou tři vzorky pro stanovení pachu (slovní popis,
stupně, TON) a chuti (slovní popis, stupně, TFN) o objemu 1 litr a dva vzorky pouze pro
stanovení pachu (slovní popis) o objemu 100 ml.



Porovnávací voda. V tomto kole nebude vydávána porovnávací voda. Účastníci pro
stanovení použijí svoji vlastní.



Způsob hodnocení v laboratoři. U rozborů provedených v laboratoři budeme vyhodnocovat
výsledky stanovené jak podle ČSN EN 1622, tak podle TNV 75 7340. Vzhledem k tomu, že
vyhláška č. 252/2004 Sb. odkazuje v poznámce u ukazatelů pach a chuť pro případ
pochybností na postup podle ČSN EN 1622, však doporučujeme přednostně provést stanovení
postupem podle této normy.



Úpravy formálních náležitostí. Zachováme změny ve formuláři pro záznam výsledků
včetně elektronické zaslání výsledků.
Posuzované ukazatele








Chuť – hodnocení na místě podle TNV 75 7340
Pach – hodnocení na místě podle TNV 75 7340
Chuť – hodnocení v laboratoři podle TNV 75 7340
Pach – hodnocení v laboratoři podle TNV 75 7340
Chuť – hodnocení v laboratoři dle ČSN EN 1622
Pach – hodnocení v laboratoři dle ČSN EN 1622

Poznámka: Laboratoře si mohou zvolit jednotlivé ukazatele, případně všechny nabízené. Cena je jednotná a
zahrnuje všechny ukazatele.
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Průběh programu – hodnocení na místě
V tomto kole zkoušení způsobilosti provedou účastníci na místě posouzení pachu a chuti vzorků pitné
vody dle TNV 75 7340 nebo ČSN EN 1622 podle zvyklostí/postupů dané laboratoře. Výsledek předají
ve formě slovního vyjádření odpovídajícího požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. (přijatelný/á či
nepřijatelný/á pro odběratele) a uvedou, zda by odebrali vzorek pro další zkoušení v laboratoři.
Současně bude auditor posuzovat způsob provedení zkoušky.
Průběh programu – hodnocení v laboratoři
Účastníci dostanou k posouzení do laboratoře vzorky vody a hodnocení provedou podle TNV 75 7340
nebo podle ČSN EN 1622 anebo oběma způsoby. Své výsledky uvedou na jednotný výsledkový
formulář ve stupních (TNV 75 7340) a/nebo v prahových číslech (ČSN EN 1622). Vzorky z této
části programu mohou účastníci využít také pro porovnání citlivostí jednotlivých posuzovatelů, členů
zkušebního panelu ve své laboratoři. Zároveň provedou u vzorků slovní hodnocení pachu nebo chuti.
Vyhodnocení programu
Účastníci obdrží Certifikát ze zkoušení způsobilosti, jehož nedílnou součástí je příloha, která bude
specifikovat ukazatele, metodu stanovení a místo stanovení (na místě odběru nebo v laboratoři), ve
kterém účastník uspěl.
Termín a místo konání
PT#V/2/2019 se bude konat dne 20. 3. 2019 v Praze (Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha
10; budova č. 5). Pro určení přesného času, kdy se mají jednotliví účastníci dostavit, nás můžete
kontaktovat 14. 3. 2019 od 9 hodin na telefonním čísle 267082524 (pí. Dvořáková) a domluvit si
hodinu, která Vám bude vyhovovat. Přednost výběru budou mít dříve volající. Pokud se účastník
s námi telefonicky nespojí, určíme pro něj přesný termín sami. V pátek 15. 3. 2019 odpoledne
umístíme definitivní rozpis na internetovou adresu http://www.szu.cz/pzz-voda. V den konání
programu je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 267082524. Termín pro odeslání
výsledků je 10. 4. 2019.
Cena a odeslání přihlášky
Cena za účast v tomto kole PZZ je 2 600 Kč (bez 21 % DPH). Při objednání společně s PT#V/6/2019
je celková cena 4 100 Kč (bez 21 % DPH). Zlevněná cena za společnou účast v obou programech
bude uvedena až na konečné faktuře, která je zasílána účastníkům po předání vzorků. Nově bude
zpoplatněno zasílání vzorků poštou, a to 300 Kč pro adresáty z České republiky a 500 Kč pro
adresáty ze Slovenska. Pokud se rozhodnete zúčastnit, prosíme o zaslání vyplněné závazné přihlášky
nejpozději do 12. 3. 2019 e-mailem na adresu: espt@szu.cz a/nebo poštou na adresu: Alena
Dvořáková, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 10042, Praha.
Předání výsledků
Zpráva a certifikát ze zkoušení způsobilosti budou účastníkům zaslány poštou.
Budete-li mít k tomuto kolu zkoušení způsobilosti jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat (Mgr.
Petr Pumann, e-mail: petr.pumann@szu.cz nebo tel.: 267082220 nebo Ing. Lenka Bendakovská, email: lenka.bendakovska@szu.cz, tel.: 267082514).
Na spolupráci se těší
Mgr. Petr Pumann
koordinátor programu
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