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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 12. dubna
v Praze. Rozsah ukazatelů bude stejný jako v roce 2020. K vyhodnocení kola uspořádáme v červnu
společně s programem Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě a surové (povrchové) vodě
seminář či webinář (podle aktuální protiepidemických opatření).
Biologie. U obou biologických programů Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě a surové
(povrchové) vodě (vydávání vzorků proběhne 12. dubna 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 či webinář (viz výše).
Chemie. Na letošní rok není plánováno žádné kolo.
Odběry a senzorická analýza. Programy, u kterých je nutná osobní účast odběrových skupin, je za
současné situace velmi obtížné plánovat. Program Odběr vzorků vody - bazény proběhne určitě
později než je obvyklé (nejdříve v dubnu). V podobě tohoto programu nejsou plánovány žádné zásadní
změny. Programy Senzorická analýza vody a Odběr vzorků pitné vody se jsou zatím plánovány na
březen, ale i u nich hrozí odložení kvůli protiepidemickým opatřením. U programu Senzorická analýza
vody se chystáme v pokračování změn započatých v předchozích kolech. U programu Odběr vzorků
pitné vody již budou důsledně vyžadovány změny vyplývající z novelizace vyhlášky č. 252/2004 Sb.
z roku 2018 (provedení odběru z kohoutku u spotřebitele). Podrobně budou změny v obou
programech specifikovány v pozvánce na letošní kola programu. Program Odběry vzorků - přírodní
koupaliště, který letošním roce pořádán nebude. Vzhledem k nejistotě termínu konání jsme zatím
nerozhodli o uspořádání semináře či webináře (zaměřeného na vyhodnocení i na obecné metodické
otázky). Oznámení o jeho konání bude provedeno nejpozději v pozvánkách na jednotlivá kola
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
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.
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