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celků, přičemž prioritu má biologický stupeň, a v poslední
části se vyřeší přenos, zpracování a výstupy dat do vizuali-
zace v řídicím dispečinku. Součástí bude OEE (overal equip-
ment effectiveness), který zabezpečí nepretržitý sběr
a analýzu dat o energetické spotřebě jednotlivých celků ČOV
pro zabezpečení efektivity, stabilního výkonu a prevence po-
ruchových stavů a havárií strojního vybavení.

IX. Osazení frekvenčních měničů a sofstartérů zabezpečí ply-
nulý rozběh a regulovaný provoz největších elektromotorů
(výkonů) vzduchových čerpadel, odstředivky a celého pro-
vozu ČOV v plně automatizovaném provozu. Toto osazení
vyřeší i skokové, nejvíce zátěžové a sezonní (den–noc, léto–
zima) výkyvy v odběru elektrické energie.

X. Automatický režim minimalizuje riziko lidského selhání –
faktoru, který sehrává negativní vliv a má vážný podíl na
poruchách zařízení. Zodpovědnost, rozhodování a možnost
ladění technologie podle analýz, vzpružení systému, se pře-
nese na mistra ČOV, přičemž pracovníci obsluhy se budou
věnovat obslužným činnostem, drobným údržbám a opra-
vám. Zvýší se ochrana a zdraví při práci.

8 Vyčíslení úspor projektu
Celková spotřeba ČOV (MWh/rok) 713
Celková spotřeba ČOV (€/rok) 72 150
Celková úspora nového řešení (MWh/rok) 178
Celková úspora nového řešení (€/rok) 19 799
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Do soustavy českých technických norem bylo zavedeno pře-
kladem několik evropských norem. Stručný obsah příslušných
norem ČSN je uveden dále:

ČSN EN ISO 5667-6 (75 7051) KVAlItA VOd – 
OdBěR VZORKů – ČáSt 6: NáVOd PRO OdBěR VZORKů
Z řEK A POtOKů

Tato část ČSN EN ISO 5667 určuje zásady pro navrhování
programů odběru vzorků, způsobů odběru vzorků a manipulace
se vzorky vody z řek a potoků za účelem fyzikálního a chemic-
kého posouzení. Nepoužívá se pro odběr vzorků vod pro mikro-
biologickou analýzu. Postupy odběru vzorků pro mikrobiologic-
kou analýzu jsou uvedeny v ČSN EN ISO 19458 Jakost vod –
Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu.

Tuto část normy nelze používat k odběru vzorků sedimentu,
nerozpuštěných látek nebo biocenózy, ani pro přehrazené úse-
ky řek a potoků. Není použitelná ani pro pasivní odběr vzorků

v povrchových vodách (viz ČSN EN ISO 5667-23 Jakost vod –
Odběr vzorků – Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v po-
vrchových vodách).

Norma ČSN EN ISO 5667-6 byla vydána v březnu 2017
a nahradila ČSN ISO 5667-6 (75 7051) z května 2008. V porov-
nání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto vý-
znamné změny: 
• doplnění nových termínů do kapitoly Termíny a definice,
• přepracování a rozšíření kapitoly Návrh programu odběru

vzorků,
• rozšíření článku Nehomogenní místa,
• přepracování a rozšíření kapitoly Odběr vzorků na určitých

místech,
• zařazení nového článku Rizikové faktory do kapitoly Odběr

vzorků, 
• podstatné rozšíření kapitoly Bezpečnostní opatření,
• doplnění nové přílohy B Příklad protokolu o odběru vzorků

z řek a potoků.

Nové normy pro analýzu vody 
Lenka Fremrová

Článek obsahuje přehled norem pro analýzu vody zpracovaných v roce 2017. Je uvedena
také informace o zřízení České agentury pro standardizaci.

Z ODBORNÉ KOMISE
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ČSN EN ISO 5667-14 (75 7051) KVAlItA VOd –
OdBěR VZORKů – ČáSt 14: NáVOd PRO PROKAZOVáNí
A říZENí KVAlIty OdBěRu VZORKů VOd A MANIPulACE
S NIMI

Tato část ČSN EN ISO 5667 uvádí pokyny pro výběr a po-
užití různých způsobů prokazování a řízení kvality při manuál-
ním vzorkování povrchových, pitných, odpadních a podzemních
vod. Obecné principy předkládané v této části normy lze za ur-
čitých okolností aplikovat i na odběry vzorků kalů a sedimentů.

Pro každou řadu vzorků má být zaveden program prokazo-
vání kvality odběru vzorků, aby bylo zajištěno, že údaje získané
z programů odběru vzorků jsou důvěryhodné a spolehlivé. Chy-
by v postupu odběru vzorků mohou vést ke značným chybám
výsledků. Programy kvality odběru vzorků zahrnují všechny
kroky k zajištění platných výsledků. Programy kvality odběru
vzorků zahrnují dokumentovaný důkaz o tom, že pracovníci,
kteří odebírají vzorky, jsou kvalifikovaní a dobře proškolení, že
byly použity vhodné metody odběru vzorků a manipulace se
vzorky, že zařízení bylo dobře udržované a kalibrované, že byly
použity správné postupy a že záznamy jsou úplné a jsou bezpeč-
ně uloženy. V závislosti na cíli (např. zkontrolovat kontaminaci
vzorku v různých bodech v postupu odběru vzorků a určit mož-
né problémy) budou prostředky pro řízení kvality různé (napří-
klad přídavek analytu, slepé stanovení filtrace). Velmi důležité
je pečlivé měření při analýzách prováděných na místě odběru
a správné zaznamenávání výsledků stanovovaných analytů. 

Norma byla vydána v březnu 2017 a nahradila ČSN ISO
5667-14 (75 7051) z května 2001. V porovnání s předchozím
vydáním normy byly provedeny tyto významné změny: 
• doplnění nových termínů do kapitoly 3 Termíny a definice,
• doplnění nové kapitoly 5 Kvalita odběru vzorků, 
• doplnění nové kapitoly 6 Strategie a organizace, 
• doplnění nové kapitoly 7 Odběr vzorků a manipulace s nimi, 
• doplnění nové kapitoly 9 Protokol o odběru vzorků, 
• doplnění nové kapitoly 13 Nezávislé audity,
• doplnění nové přílohy A Běžné zdroje chyb při odběru vzorků,
• doplnění nové přílohy C Dělení vzorků s použitím homogeni-

zátoru.

ČSN EN ISO 5667-16 (75 7051) KVAlItA VOd –
OdBěR VZORKů – ČáSt 16: NáVOd PRO BIOlOGICKé
ZKOušENí VZORKů

Tato část ČSN EN ISO 5667 obsahuje praktický návod pro
odběr vzorků a jejich úpravu, pro provádění zkoušek a hod -
nocení environmentálních vzorků na podkladě biologických
zkoušek. Jsou zde uvedeny informace o tom, jak zvládat problé-
my biologického zkoušení souvisejícího s povahou vzorku vody
a s vhodností navržené zkoušky.

Tato norma se zabývá ekotoxikologickým zkoušením s orga-
nismy (jednodruhovými biologickými zkouškami). Pokud jde
o odběr vzorků a jejich úpravu, uplatní se některé aspekty zmi-
ňované v tomto dokumentu také při biologických zkouškách
s použitím buněčných systémů (in vitro) a při studiích biologic-
ké rozložitelnosti. Pozornost je věnována také zkoušení látek
v oblasti rozpustnosti ve vodě. Tato norma se používá pro bio-
logické zkoušky pro stano vení účinku environmentálních vzor-
ků, například čištěných komunálních a průmyslových odpad-
ních vod, podzemních vod, sladkých vod a sedimentů. Tato
norma se používá také pro chemické látky.

Norma byla vydána v listopadu 2017 a nahradila ČSN EN
ISO 5667-16 (75 7051) z října 1999. V porovnání s předcho-
zím vydáním normy byly provedeny tyto významné změny: 
• doplnění nové kapitoly 3 Termíny a definice,
• podrobnější zpracování kapitoly týkající se odběru vzorků a je-

jich dopravy, 

• úplné přepracování kapitoly Prokazování kvality pro biolo-
gické zkoušení.

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) KVAlItA VOd –
POužItí HMOtNOStNí SPEKtROMEtRIE S INduKČNě VáZA-
NýM PlAZMAtEM (ICP-MS) – ČáSt 2: StANOVENí Vy-
BRANýCH PRVKů VČEtNě IZOtOPů uRANu

Tato část ČSN EN ISO 17294 specifikuje metodu stanovení
následujících prvků: antimon, arsen, baryum, beryllium, bismut,
bor, cesium, cer, cín, draslík, dysprosium, erbium, fosfor, gado-
linium, gallium, germanium, hafnium, hliník, holmium, hořčík,
chrom, indium, iridium, kadmium, kobalt, lanthan, lithium, lute-
cium, mangan, měď, molybden, neodym, nikl, olovo, palladium,
platina, praseodym, rhenium, rhodium, rtuť, rubidium, ruthe -
nium, samarium, skandium, selen, sodík, stroncium, stříbro, ter-
bium, thallium, tellur, thorium, thulium, uran a jeho izotopy, va-
nad, vápník, wolfram, yttrium, ytterbium, zinek, zirkon, zlato
a železo ve vodě (například v pitné, povrchové, podzemní a od-
padní vodě a ve výluzích).

Tyto prvky lze také stanovit s přihlédnutím ke specifickým,
dodatečně se vyskytujícím rušivým vlivům ve vodě, kalech a se-
dimentech po rozkladu (například po rozkladu vody pro -
vedeném podle ČSN EN ISO 15587-1 Jakost vod – Rozklad ke
stanovení vybraných prvků ve vodě – Část 1: Rozklad lučavkou
nebo ČSN EN ISO 15587-2 Jakost vod – Rozklad ke stanovení
vybraných prvků ve vodě – Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou).

Pracovní rozsah závisí na matrici a na výskytu rušivých vli-
vů. V pitné vodě a v poměrně málo znečištěných vodách je mez
stanovitelnosti u většiny prvků od 0,1 µg/l do 1,0 µg/l, u izoto-
pů uranu od 0,002 µg/l. Pracovní rozsah obvykle pokrývá kon-
centrace od několika pg/l do mg/l, v závislosti na prvku a na
předem určených požadavcích. Meze stanovitelnosti jsou u vět-
šiny prvků ovlivněny znečištěním roztoku pro slepé stanovení
a závisejí převážně na stávajícím zařízení používaném v labora-
toři k čištění vzduchu, na čistotě chemikálií a na čistotě labora-
torního skla. Dolní mez stanovitelnosti je vyšší v případech vý-
skytu rušivých vlivů nebo paměťových efektů. 

Víceprvkové stanovení vybraných prvků, včetně izotopů
uranu, metodou ICP-MS sestává z těchto kroků:
• zavedení měřeného roztoku do vysokofrekvenčního plazmatu

(například pneumatickým zmlžováním), kde energie plazmatu
odstraní rozpouštědlo, rozloží vzorek, vyvolá atomizaci a ioni-
zaci prvků,

• další možností je použití kolizní nebo reakční cely, které může
omezit některé rušivé vlivy,

• extrakce iontů z plazmatu průchodem diferenciálně čerpaným
vakuovým rozhraním s integrovanou iontovou optikou a sepa-
race hmotnostním spektrometrem (například kvadrupólovým
MS) na základě jejich poměru hmotnosti k náboji,

• převod iontů jednotkou hmotnostní separace (například kva-
drupólovou) a detekce, zpravidla zařízením kontinuálního dy-
nodového elektronového násobiče, a zpracování informace
o iontech systémem pro zpracování dat;

• stanovení po kalibraci s použitím vhodných kalibračních roz-
toků.

Vztah intenzity signálu a hmotnostní koncentrace je obvyk-
le lineární v širokém rozsahu (obvykle více než několik řádů).

Metoda pro stanovení izotopů uranu je popsána v příloze A.
S přístroji vybavenými magnetickým sektorovým polem je mož-
né získat spektra s vysokým hmotnostním rozlišením. To může
pomoci při rozlišování sledovaných izotopů od rušivých vlivů. 

Norma byla vydána v březnu 2017 a nahradila ČSN EN ISO
17294-2 (75 7388) z května 2001. Hlavní změnou proti před-
chozímu vydání je doplnění nové přílohy A Stanovení hmotnost-
ní koncentrace izotopů uranu. 
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ČSN EN 16870 (75 7727) KVAlItA VOd – Ná-
VOd PRO uRČENí StuPNě MOdIfIKACE HydROMORfOlO-
GIE JEZER

Tato norma poskytuje návod pro určení stupně modifikace
hydromorfologických charakteristik jezer, popsaných v ČSN EN
16039 Kvalita vod – Návod pro hodnocení hydromorfologic-
kých charakteristik jezer. Umožňuje konzistentní porovnání
hydromorfologie jezer v jednotlivé zemi i mezi různými zeměmi
v Evropě a poskytuje metodu pro obsáhlou charakterizaci širo-
kého spektra hydromorfologických modifikací. Jejím základním
cílem je hodnotit „odchylku od přirozeného stavu“ pro daný typ
jezera jako důsledek antropogenních vlivů a doporučuje vhodné
zdroje informací, které mohou přispět k popisu stupně modi -
fikace hydromorfologických charakteristik. Pro zcela umělé
vodní nádrže nebo nádrže vytvořené přehrazením řek je cílem
hodnotit rozsah, v jakém se procesy přibližují procesům v po-
rovnatelných přírodních vodních útvarech. Tato norma však ne-
nahrazuje metody, které byly vyvinuty v jednotlivých zemích
pro místní hodnocení a předávání zpráv. Rozhodnutí o správě
jednotlivých jezer vyžaduje odborné znalosti o lokalitě a liší se
podle typu jezera. Hodnocení hydromorfologických podmínek,
které je požadováno pro účely Rámcové směrnice (podporující
prvky biologické kvality), zůstává v kompetenci jednotlivých
členských států. Norma byla vydána v říjnu 2017. 

ČSN EN ISO 14189 (75 7865) KVAlItA VOd –
StANOVENí ClOStRIdIuM PERfRINGENS – MEtOdA MEM-
BRáNOVýCH fIltRů

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vegetativních
buněk a spor Clostridium perfringens metodou membránových
filtrů ve vzorcích vody určené k lidské spotřebě. Metoda však
může být používána pro všechny typy vzorků vod, pokud neob-
sahují nerozpuštěné nebo koloidní látky, které ruší filtraci. 

Odměřený objem vzorku nebo jeho zředění se zfiltruje
membránovým filtrem s velikostí pórů 0,45 µm, který postačuje
pro zachycení spor klostridií. Membránový filtr se kultivuje na
selektivním/diferenciačním agaru (tryptózovém agaru se siřiči-
tanem a cykloserinem) anaerobně při teplotě (44 ± 1) °C po
dobu (21 ± 3) h. C. perfringens obvykle produkuje černé nebo
šedé až žlutohnědé kolonie v důsledku redukce siřičitanů na
sulfidy, které reagují s železitou solí v médiu. Počítají se charak -
teristické kolonie a provedou se potvrzující testy. Výsledek se
vypočítá jako počet kolonií v objemu vzorku. Pokud je potřebné
stanovit počet samotných spor, vzorek se nejdříve upraví při
teplotě (60 ± 2) °C, aby se inaktivovaly vegetativní bakterie.
Norma byla vydána v březnu 2017.

ČSN EN ISO 11731 (75 7881) KVAlItA VOd –
StANOVENí BAKtERIí ROdu lEGIONEllA

Tato norma popisuje kultivační metody pro izolaci bakterií
rodu Legionella a jejich kvantitativní stanovení ve vzorcích vo-
dy. Tyto metody se používají pro všechny druhy vzorků vod,
včetně pitných, odpadních a přírodních vod. Tyto metody se
mohou používat také pro matrice souvisící s vodou, např. pro
biofilmy a sedimenty. Nelze kultivovat všechny druhy bakterií
rodu Legionella, a proto metody popsané v tomto dokumentu
nezahrnují všechny druhy legionel.

Legionely ve vzorku vody se zkoncentrují metodou mem-
bránových filtrů, zředí se nebo se přímo očkují na plotny, v zá-
vislosti na původu vzorku. Vzorky, u kterých se předpokládá
velký počet legionel, například vzorky odebrané během vyše-
třování epidemie, mohou být zpracovány se zkoncentrováním
nebo bez zkoncentrování. Pro snížení růstu dalších zkoncentro-
vaných bakterií, které mohou ovlivnit výtěžnost legionel, se po-

díly vzorků vody také upraví teplem, kyselinou nebo se použije
kombinace obou úprav. 

Upravené nebo neupravené zkušební podíly vzorku se pře-
nesou na plotny vybraného kultivačního média selektivního pro
organismy rodu Legionella a inkubují se. Po inkubaci jsou mor-
fologicky charakteristické kolonie vyrostlé na selektivním kulti-
vačním médiu považovány za presumptivní organismy rodu Le-
gionella. Potvrzení příslušnosti presumptivních kolonií do rodu
Legionella se provede subkultivací, kterou se prokáží jejich růs-
tové požadavky na obsah L-cysteinu a Fe(III) v kultivačním mé-
diu. Norma byla vydána v lednu 2018.

ČSN P CEN/tS 16800 (75 7011) SMěRNICE PRO
VAlIdACI fyZIKálNě-CHEMICKýCH ANAlytICKýCH MEtOd

Tato technická specifikace popisuje přístup pro validaci fy-
zikálně-chemických analytických metod, které se používají pro
environmentální matrice.

Návod obsažený v tomto dokumentu zahrnuje dva odlišné
přístupy k validaci, v pořadí zvyšující se komplexnosti. Jsou to:
a) vývoj metody a její validace na úrovni jednotlivých laboratoří

(vnitrolaboratorní validace),
b) validace metody na úrovni několika laboratoří (mezilabora-

torní validace), která se soustředí na metody, které jsou do-
statečně vyvinuté a robustní, aby je mohlo používat nejen
několik expertních laboratoří, ale také běžné laboratoře pro
rutinní analýzy.
Koncept obou přístupů je přísně hierarchický, tj. metoda

musí splnit všechna kritéria první úrovně, než může být zaháje-
na validace druhé úrovně.

Tato technická specifikace je použitelná pro validaci celé řa-
dy kvantitativních fyzikálně-chemických analytických metod
pro analýzu vody (včetně povrchové, podzemní a odpadní vody
a sedimentů). Stejným způsobem mohou být validovány analy-
tické metody pro další environmentální matrice, například pro
půdy, kaly, odpad a biotu. Tato technická specifikace je určena
buď pro analytické metody zaměřené na nově sledované látky,
nebo pro zkušební metody, které používají nově vyvinuté tech-
nologie.

Minimální požadavky, které jsou nezbytné pro charakteriza-
ci vhodnosti analytické metody pro daný účel, jsou: selektivita,
preciznost, vychýlení a nejistota měření. Cílem validace je pro-
kázat, že tyto požadavky jsou splněny. Norma byla vydána v září
roku 2017. 

Několik norem ISO bylo zavedeno do soustavy ČSN převze-
tím originálu v anglickém jazyce. Jsou to dále uvedené normy: 

ČSN ISO 5667-20 (75 7051) KVAlItA VOd –
OdBěR VZORKů – ČáSt 20: NáVOd PRO POužItí ÚdAJů
ZíSKANýCH PřI OdBěRu VZORKů K ROZHOdOVáNí – SHO-
dA S lIMIty A SyStéMy KlASIfIKACE

Tato část normy stanovuje zásady, základní požadavky a ná-
zorné metody, které jsou vhodné pro použití údajů získaných
při odběru vzorků k rozhodování. 

Použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování je
založeno na posouzení spolehlivosti, že kvalita vody:
a) splňuje cíle a odpovídá limitům,
b) se změnila, 
c) je v mezích určitého stupně klasifikačního systému.

Tato část ČSN ISO 5667 také specifikuje metody pro před-
běžné zkoumání citlivosti rozhodování vůči chybě a nejistotě,
přestože nezahrnuje celý rozsah statistických metod. Tato část
ČSN ISO 5667 poskytuje obecná doporučení pro rozhodování,
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která se týkají omezení způsobů vyjadřování prahových a cílo-
vých hodnot a formy a rozsahu programů odběru vzorků. Nor-
ma byla vydána v červnu 2017.

ČSN ISO 5667-22 (75 7051) KVAlItA VOd –
OdBěR VZORKů – ČáSt 22: NáVOd PRO NAVRHOVáNí
A INStAlACI OBJEKtů PRO MONItORING POdZEMNí VOdy

Tato část ČSN ISO 5667 poskytuje návod pro navrhování,
konstrukci a instalaci objektů pro monitoring kvality podzemní
vody, které umožní získat reprezentativní vzorky této vody.

Tato část ČSN ISO 5667 bere v úvahu:
a) vliv instalačních materiálů na životní prostředí,
b) vliv instalace objektu na integritu vzorku,
c) vliv životního prostředí na instalaci a na materiály použité při

konstrukci objektu.
Tento návod umožňuje, aby výše uvedené vlivy byly zohled-

něny při navrhování programu odběru vzorků podzemní vody.
Umožňuje také informované hodnocení údajů a výsledků získa-
ných ze stávajících objektů, jejichž konstrukce může mít vliv na
integritu vzorku. Tento návod je určen pro instalace objektů
a monitoring v různých prostředích, včetně prostředí, kde je
zjišťován nebo monitorován základní stav podzemní vody (po-
zadí), a prostředí, kde je zkoumán vliv kontaminace. Norma byla
vydána v červnu 2017.

ČSN ISO 5667-24 (75 7051) KVAlItA VOd –
OdBěR VZORKů – ČáSt 24: NáVOd PRO PROVáděNí Au-
dItů OdBěRu VZORKů

Tato část ČSN ISO 5667 poskytuje protokol (dokumento -
vaný postup) auditu pro monitorování shody s deklarovanými
nebo předpokládanými postupy používanými v praxi ve všech
oblastech odběru vzorků vod. Tato část normy konkrétně po-
skytuje návod pro systematické hodnocení postupů odběru
vzorků v terénu hodnocením shody s postupy uvedenými v po-
kynech k odběru vzorků, které zpracovala organizace. Je použi-
telná pro audit činností spojených s odběrem vzorku, a to od vy-
pracování souboru pokynů k odběru vzorků až po doručení
vzorků do laboratoře.

Tato část ČSN ISO 5667 se používá pro postupy používané
v praxi při odběru vzorků, které souvisí s odpadními vodami,
včetně jejich vypouštění do vodních útvarů, s environmentál-
ním monitoringem, s dodávkou pitné vody od zdroje ke spotře-
biteli, s komerčním a průmyslovým využitím vody a s výrobou
energie.

Tato část normy se používá pro audit postupů používaných
v praxi při odběru vzorků, které jsou významné pro nakládání
s vodou uchovávanou v nádobách, například v cisternách pro
nouzové zásobování, a balenou vodou. Není však použitelná pro
audit (nebo kalibraci a údržbu) zařízení pro měření na místě od-
běru nebo pro komerční analytické soupravy. Norma byla vydá-
na v červnu 2017.

ČSN ISO 15923-1 (75 7389) StANOVENí VyBRA-
NýCH uKAZAtElů dISKRétNíMI ANAlytICKýMI SyStéMy –
ČáSt 1: AMONNé IONty, duSIČNANy, duSItANy, CHlORI-
dy, ORtHOfOSfOREČNANy, SíRANy A KřEMIČItANy S fO-
tOMEtRICKOu dEtEKCí

Tato část ČSN ISO 15923 specifikuje metody automatické-
ho provádění spektrofotometrických a turbidimetrických ana-
lýz s použitím diskrétního analytického systému pro stanovení
amonných iontů, dusičnanů, dusitanů, chloridů, orthofosforeč-
nanů, síranů a křemičitanů. Používá se pro podzemní, pitnou,

povrchovou a odpadní vodu, pro výluhy a vodu pro parní kotle.
Norma byla vydána v červenci 2017.

Kolektiv autorů z Výzkumného ústavu vodohospodářského
T. G. Masaryka, v. v. i., připravil revizi normy ČSN 75 7221
Kvalita vod – Klasifikace kvality povrchových vod. Tato norma
platí především pro jednotné určování třídy kvality tekoucích
povrchových vod – klasifikaci, která slouží k porovnání jejich
kvality na různých místech a v různém čase, a pro orientační
posouzení kvality vody.

Norma byla vydána v listopadu 2017 a nahradila ČSN
75 7221 z října 1998. V porovnání s předchozím vydáním nor-
my byly provedeny tyto změny:
• byly revidovány ukazatele znečištění a mezní hodnoty tříd kva-

lity povrchové vody,
• byl aktualizován seznam citovaných dokumentů,
• v předmětu normy je uvedena možnost využití normy pro

orien tační posouzení kvality povrchové vody při menší četnosti
naměřených hodnot,

• byla rozšířena příloha A Výpočet charakteristických hodnot,
• byla doplněna nová informativní příloha B Charakterizace jed-

notlivých ukazatelů kvality vody nebo jejich skupin.

Ing. Lenka Fremrová
Sweco Hydroprojekt a. s.
e-mail: lenka.fremrova@sweco.cz

Autorka článku je předsedkyní odborné komise SOVAK ČR
pro technickou normalizaci.

Poznámka redakce
Při příležitosti oslav Světového dne technické normalizace

vloni v říjnu získala od ÚNMZ Ing. Lenka Fremrová Čestné
uznání Vladimíra Lista za dlouhodobý významný přínos pro
rozvoj technické normalizace v oblasti vodního hospodářství
a kvality vod.

Zřízení České agentury pro standardizaci 
V říjnu 2017 byla zřízena příspěvková organizace Česká

agentura pro standardizaci (ČAS), která od 1. 1. 2018 pře-
vzala od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stát-
ní zkušebnictví (ÚNMZ) všechny činnosti související s tvor-
bou, vydáváním a distribucí technických norem. Podrobnosti
jsou zveřejněny na www.unmz.cz.
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