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Informace o programu zkoušení způsobilosti
PT#V/2/2021 Senzorická analýza vody – zkoušení pachu a chuti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na program zkoušení způsobilosti (PZZ) Senzorická analýza vody –
zkoušení pachu a chuti, který zahrnuje stejně jako v předchozím kole následující ukazatele
 Chuť – stanovení na místě
 Pach – stanovení na místě
 Chuť – orientační stanovení v laboratoři podle ČSN 75 7340
 Pach – orientační stanovení v laboratoři podle ČSN 75 7340
 Chuť – stanovení prahového čísla v laboratoři podle ČSN EN 1622
 Pach – stanovení prahového čísla v laboratoři podle ČSN EN 1622
 Pach a chuť – slovní popis
Laboratoře si mohou zvolit jednotlivé ukazatele, případně všechny nabízené včetně samostatné účasti
v ukazateli slovní popis.
Změny oproti předchozímu kolu tohoto programu
V tomto kole bude zachována většina úprav programu, které jsme zavedli v předchozích kolech. O
podobě programu si můžete udělat představu ze závěrečných zpráv z předchozích kol (především
z toho posledního, z roku 2020), které jsou volně dostupné na adrese http://www.szu.cz/senzorickaanalyza-vody-hodnoceni-pachu-a-chuti.
Oproti předchozím kolům dochází k jedné organizační změně, a to je speciální nabídka pro laboratoře,
které by měly zájem o účast pouze v ukazateli Pach a chuť – slovní popis, která je popsána níže
(mírně nižší cena a jednotná velikost všech vzorkovnic).
Příprava vzorků
Příprava vzorků bude jako v předchozích letech zajištěna subdodavatelem společností Englober s. r. o.
Připraveny budou jako v předchozích kolech tři vzorky o objemu 1000 ml (skleněná vzorkovnice) pro
stanovení pachu a chuti ve stupních, TON/TFN a slovního popisu a dva vzorky o objemu 100 ml
(skleněná vzorkovnice) pouze pro slovní popis pachu. Účastníci, kteří si přihlásí pouze na ukazatel
Pach a chuť – slovní popis obdrží tytéž vzorky, všechny však jen ve vzorkovnicích o objemu 100
ml.
Průběh programu – stanovení na místě
V tomto kole zkoušení způsobilosti provedou účastníci na místě posouzení pachu a chuti vzorků pitné
vody dle ČSN 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), uvedou, zda by odebrali vzorek pro další zkoušení v laboratoři a
případně doplní další specifikace (slovní popis, stupeň). Současně bude auditor posuzovat způsob
provedení zkoušky.
Průběh programu – stanovení v laboratoři
Účastníci dostanou k posouzení do laboratoře vzorky vody a hodnocení provedou podle ČSN 75 7340
nebo podle ČSN EN 1622 anebo oběma způsoby. Své výsledky uvedou na jednotný výsledkový
formulář ve stupních (ČSN 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 a chuti.
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Vyhodnocení programu
Účastníci obdrží závěrečnou zprávu a certifikát, jehož nedílnou součástí je příloha, která bude
specifikovat ukazatele, metodu stanovení a místo stanovení (na místě odběru nebo v laboratoři), ve
kterém účastník uspěl. O vyhodnocení si lze udělat představu ze závěrečné zprávy z předchozího kola
programu (viz výše uvedená internetová adresa).
Termín a místo konání
PT#V/2/2021 se bude konat dne 14. 9. 2021 v Praze (Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, Praha
10; budova č. 5). Pro určení přesného času, kdy se mají jednotliví účastníci dostavit, nás můžete
kontaktovat ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 9 hodin na telefonním čísle 267082524 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 10. 9. 2021 odpoledne umístíme
definitivní rozpis na internetovou adresu http://www.szu.cz/pzz-voda.
Účastníci, kteří budou provádět stanovení pouze v laboratoři, si mohou vzorky vyzvednout v úterý
14. 9. 2021 od 9 do 15 hodin (čas může být upraven podle počtu přihlášených účastníků) ve Státním
zdravotním ústavu nebo si je nechat zaslat poštou.
Termín pro odeslání výsledků je ve čtvrtek 30. 9. 2021.
V den konání programu je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 267082524.
Cena a odeslání přihlášky
Cena za účast v tomto kole PZZ je 2 600 Kč (bez 21 % DPH). Pokud se laboratoř bude chtít účastnit
pouze ukazatele Pach a chuť – slovní popis je cena 2 400 Kč (bez 21 % DPH) Při objednání společně
s PT#V/6/2021 je celková cena 4 200 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.
Zpoplatněno je rovněž 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 pátku 3. 9. 2021 e-mailem na adresu: espt@szu.cz a/nebo poštou na adresu:
Alena Dvořáková, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00, Praha.
Předání výsledků
Závěrečná zpráva a certifikát budou účastníkům zaslány poštou.
Budete-li mít k tomuto kolu zkoušení způsobilosti jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat
(Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., e-mail: lenka.mayerova@szu.cz, tel.: 267082514 nebo Mgr. Petr
Pumann, e-mail: petr.pumann@szu.cz nebo tel.: 267082220).
Na spolupráci se těší
Ing. Lenka Mayerová, Ph.D.
koordinátor programu
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