
 

 

 

Identifikační údaje na Osvědčení o účasti: 

 
Každý účastník semináře obdrží po jeho absolvování 
Osvědčení o účasti vystavené na jeho osobu, tzn. na jeho celé 
jméno a datum narození. Proto nezapomeňte tyto údaje uvést 
do přihlášky. Tímto osvědčením se dokládá odbornost v dané 
problematice 
 
 
Cena: 

 
Cena, zahrnující organizační náklady, vydání osvědčení o 
účasti, oběd, činí 2 200,-Kč + 21% DPH (2 662 Kč vč.DPH) a 
je splatná buď bankovním převodem před zahájením školení, 
nebo platbou v hotovosti v místě konání při prezenci. 
  
 
Platba: 
 

na účet Forsapi s.r.o. 
Částka: 2 662,- Kč včetně DPH 21%  
IČ:  27232611 DIČ: CZ27232611  
Účet:  4810880001/5500  
Banka: Raiffeisenbank a.s. Praha 
 
 

 
Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního 
formuláře:  
https://forsapi.cz/kurzy-skoleni-seminare-vzorkovani  
 
Max. počet účastníků školícího semináře je 30 osob.  
 
 
 
Organizační dotazy a informace: 

 
Adéla Balíková 
Forsapi s.r.o. 
K Horoměřicům 1113/29 
165 00 Praha 6 
 
GSM: + 420 601 559 323 
          + 420 721 315 737 
            forsapi@forsapi.cz  

 

 
 

Program profesního semináře: 
 

Teoretická část 

9:00 – 9:30 Registrace 

9:30 – 10:00 Organizační pokyny k praktické části 
semináře – P. Kohout – Forsapi) 
10:00 – 10:40 Prameny v monitorovací síti ČHMÚ   
(Ing. M.Zrzavecký, ČHMÚ.) 

 Metodika měření průtoků a vzorkování  

 Výstavba a údržba měrných objektů 
10:40 – 11:20 Objekty pro jímání pitné vody založené na 
pramenných vývěrech (RNDr.S.Šeda, FINGEO.) 

 Konstrukce a založení jímacích objektů  

 Údržba jímacích objektů 

 Ochranná pásma zdrojů pitné vody 

11:20 – 12:00 Problematika mikrobiálního znečištění 
podzemní vody (pramenů) RNDr. D.Baudišová, Ph.D., 
Státní zdravotní ústav   

 Odběr vzorků a manipulace se vzorky  

 Problematika mikrobiálních stanovení 

 Interpretace výsledků 

12:00 – 12:45 Oběd 

Praktická část 

13:00 – 15:00 Vzorkování pramenů, mezilaboratorní 
testování pro mikrobiální stanovení – Sedmihorky  

15:00 – 15:30 Vyhodnocení semináře  

 

 

 

 

  

Profesní seminář 

Manažerů vzorkování podzemních vod 

 se koná dne 

15. června 2022 

od 9:00 hodin  

v objektu  

v Motorestu „Zavadilka“ v Radvánovicích u Turnova 
 

 
 

Radvánovice 99, 511 01 Turnov 

50.5515175N, 15.2139978E 
http://www.motorestzavadilka.cz/ 

 
 

seminář je určen pro manažery vzorkování, 
vzorkaře podzemních vod, hydrogeology a pro 
další zájemce. Program je zaměřen na 
problematiku vzorkování pramenů, zabezpečení 
pramenů - vodních zdrojů, mikrobiologická 
stanovení v pitné a v podzemní vodě.  
 

Lektoři: RNDr. Petr Kohout, Forsapi s.r.o. 
   RNDr..Svatopluk Šeda, FINGEO s.r.o. 

Ing. Martin Zrzavecký, ČHMÚ Praha 
RNDr. Dana Baudišová,Ph.D., SZÚ

https://forsapi.cz/kurzy-skoleni-seminare-vzorkovani
mailto:forsapi@forsapi.cz
http://www.motorestzavadilka.cz/

