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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. V programu Mikrobiologický rozbor vody vydávání vzorků proběhne 20. března 

v Praze. Rozsah ukazatelů bude stejný jako v roce 2022. K vyhodnocení kola uspořádáme v červnu 

společně s programem Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě a surové (povrchové) vodě 
seminář. 

Biologie. U obou biologických programů Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě a surové 
(povrchové) vodě (vydávání vzorků proběhne 20. března v Praze) a Stanovení mikroskopického obrazu 

v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a žádné významné změny 

neplánujeme. K oběma programům bude pořádán seminář. 

Chemie. Na září byl do plánu po čtyřech letech zařazen neakreditovaný program Stanovení 
microcystinů. Uskutečnění kola je však podmíněno dostatečným počtem zájemců. Proto bude před 
rozesláním závazných přihlášek zjištěn předběžný zájem. Pokud byste již nyní věděli, že se budete 

chtít letošního kola zúčastnit, budeme rádi, pokud nám to napíšete na espt@szu.cz.   

Odběry a senzorická analýza.  V dubnu bude pořádán Odběr vzorků vody – bazény. Programy 

Senzorická analýza vody a Odběr vzorků pitné vody se v roce 2023 neuskuteční. Další kolo těchto 

programů se bude konat až na jaře roku 2024. V letošním roce bude pořádán po třech letech program 
Odběry vzorků - přírodní koupaliště, který proběhne v květnu. Pravděpodobně zachováme nepovinnou 

část programu zahrnující zpracování odebraných vzorků v laboratoři a jejich nezávazné porovnání. 
Dále zvažujeme rozšířit program také o odběr původců cerkáriové dermatitidy (samozřejmě jen jako 

volitelnou část programu). 

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 

https://szu.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/programy-zpusobilosti-pro-vodu/. 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. 
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