
PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM NOREM A METOD ODB ĚRŮ VZORKŮ A MĚŘENÍ  

 

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) Jakost vod – odběr vzorků – část 1: Návod pro návrh 

programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků 

ČSN EN ISO 5667-2 (757051) Jakost vod – odběr vzorků – část 2: Pokyny pro způsoby 

odběru vzorků 

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) Kvalita vod – odběr vzorků – část 3: Návod pro konzervaci 

vzorků a manipulace s nimi 

ČSN EN ISO 5667-14 (757051) Kvalita vod – odběr vzorků – část 14: Návod pro 

prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi 

 

Odběr vzorků povrchových vod 

ČSN EN ISO 5667-4 (757051) Jakost vod – odběr vzorků – část 4: Návod pro odběr vzorků z 

vodních nádrží 

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) Kvalita vod – odběr vzorků – část 6: Návod pro odběr vzorků 

z řek a potoků 

 

Odběr vzorků podzemních vod 

ČSN EN ISO 5667-11 (757051) Jakost vod – odběr vzorků – část 11: Návod pro odběr 

vzorků podzemních vod 

 

Odběr vzorků plavenin 

Pozorování režimu plavenin (Interní předpis), ČHMÚ, 2016 

ČSN EN ISO 5667-17 (757051) Jakost vod – odběr vzorků – část 17: Návod pro odběr 

vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů 

 

Odběr vzorků plavenin mobilní odstředivkou pro chemické analýzy 

Odběr vzorků pevných matric a pasivní vzorkování pro chemické analýzy (Interní předpis), 

ČHMÚ, 2017 

 

Odběr vzorků sedimentovatelných plavenin 

Odběr vzorků pevných matric a pasivní vzorkování pro chemické analýzy (Interní předpis),  

ČHMÚ, 2017 

 

Odběr vzorků sedimentů 

Odběr vzorků pevných matric a pasivní vzorkování pro chemické analýzy (Interní předpis), 

ČHMÚ, 2017 

ČSN EN ISO 5667-12 (757051) Jakost vod – odběr vzorků – část 12: Pokyny pro odběr 



vzorků dnových sedimentů 

 

 

Odběr vzorků povrchových vod pasivními vzorkovači 

Odběr vzorků pevných matric a pasivní vzorkování pro chemické analýzy (Interní předpis), 

ČHMÚ, 2017 

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) Jakost vod – odběr vzorků – část 23: Návod pro pasivní 

odběr vzorků v povrchových vodách 

Grabic, R., Grabicová, K., Fedorova, G., Golovko, O., Randák, T., 2015. Metodika sledování 

kontaminace povrchových vod organickými cizorodými látkami pomocí pasivních 

vzorkovačů. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 158, 33 s. 

Grabic R., Vrana B., Fedorova G., Švecová H., Urík J., Červený D., Golovko O., Grabicová, 

K., Šandová M., Turek J., Randák, T., 2018. Využití pasivních vzorkovačů POCIS pro 

monitoring farmak a pesticidů v povrchových vodách. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 

167, 43 s. 

 

Odběr vzorků fytobentosu 

Marvan P. Heteša J.: Metodika odběru a zpracování vzorků fytobentosu tekoucích vod, VÚV 

TGM, v.v.i., 2006 

Marvan P., Kozáková M.: Metodika odběru a zpracování vzorků fytobentosu stojatých vod, 

VÚV TGM, v.v.i., 2006 

ČSN EN 15708 (757719) Jakost vod – Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní 

analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách 

ČSN EN 13946 (757707) Kvalita vod – Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických 

rozsivek z řek a jezer 

ČSN EN 14407 (757722) Jakost vod – Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických 

rozsivek z řek a jezer 

ČSN 757715 Kvalita vod – biologický rozbor – stanovení nárostů 

 

 

Odběr vzorků makrofyt 

Grulich V., Vydrová A.: Metodika odběru a zpracování vzorků makrofyt tekoucích vod, VÚV 

TGM, v.v.i., 2006 

Chocholoušková Z., Duras J., Kučera T.: Metodika odběru a zpracování vzorků makrofyt 

stojatých vod, VÚV TGM, v. v. i., 2009 

ČSN EN 15460 (757724) Jakost vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech 

ČSN EN 14184 (757721) Kvalita vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích 

vodách 



 

Odběr vzorků fytoplanktonu 

Heteša J., Marvan P.: Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu tekoucích vod, 

VÚV TGM, v.v.i., 2006  

Komárková J.: Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod, VÚV 

TGM, v.v.i., 2006 

ČSN EN 15204 (757718) Jakost vod – Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní 

mikroskopie (metoda podle Utermöhla) 

ČSN ISO 10260 (757575) Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické 

stanovení koncentrace chlorofylu-a 

ČSN 757717 Kvalita vod – Stanovení planktonních sinic 

ČSN EN 16698 Kvalita vod – Návod na kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků 

fytoplanktonu z vnitrozemských vod 

ČSN 757712 Kvalita vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu 

 

Odběr vzorků zoplanktonu 

Přikryl I.: Metodika odběru a zpracování vzorků zooplanktonu stojatých vod, VÚV TGM, 

v.v.i., 2006 

ČSN EN 15110 (757702) Jakost vod – Návod na odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod 

 

Odběr vzorků makrozoobentosu  

Kokeš J., Němejcová D.: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu 

broditelných tekoucích vod metodou Perla, VÚV TGM, v.v.i., 2006 

Němejcová D., Zahrádková S., Opatřilová L.: Metodika odběru a zpracování vzorků 

makrozoobentosu velkých nebroditelných řek, Praha, VÚV TGM, v.v.i., 2013. 

Adámek Z.: Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu stojatých vod, VÚV 

TGM, v.v.i., 2006 

ČSN EN ISO 10870 (757703) Kvalita vod – Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr 

vzorků sladkovodního makrozoobentosu 

ČSN EN 15196 (757711) Jakost vod – Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel 

pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení 

ČSN EN 16150 (757728) Kvalita vod – Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový 

odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod 

ČSN 757716 Kvalita vod – Biologický rozbor – Stanovení saprobního indexu 

ČSN 757701 Jakost vod – Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích 

vod metodou Perla 

 

Odběr vzorků ryb 



Jurajda P., Slavík O., Adámek Z.: Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových 

společenstev ryb tekoucích vod, VÚV TGM, v.v.i., 2006 

Kubečka J., Prchalová M.: Metodika odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod, VÚV 

TGM, v.v.i., 2006 

ČSN EN 14962 (757710) Jakost vod – Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr 

vzorků ryb 

ČSN EN 14011 (757706) Jakost vod – Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu 

ČSN EN 15910 (757705) Kvalita vod – Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními 

hydroakustickými metodami 

ČSN EN 14757 (757708) Kvalita vod – Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty 

 

Odběr vzorků bioakumulačními metodami 

Liška M.: Metodika pro sledování komtaminace říčních ekosystémů specifickými 

anorganickými a organickými látkami pomocí bioindikátorových organismů, MŽP, 2007 

 

Odběr vzorků pevných matric a pasivní vzorkování pro chemické analýzy (Interní předpis, 

ČHMÚ, 2017) 

 

Sledování hydromorfologického stavu vod 

Langhammer J.: Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality 

vodních toků, Univerzita Karlova v Praze, 2014 

ČSN EN 14614 (757723) Jakost vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických 

charakteristik řek 

ČSN EN 16039 (757726) Kvalita vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických 

charakteristik jezer 

 

Měření stavů povrchových vod 

Pokyny pro práci techniků povrchových vod (Interní předpis), ČHMÚ, 2015 

Primární zpracování hydrologických dat povrchových vod (Interní předpis), ČHMÚ, 2015 

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

 

ČSN EN ISO 5814 (757463) Kvalita vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – 

Elektrochemická metoda s membránovou sondou 

ČSN EN ISO 11369 (757577) Jakost vod – Stanovení vybraných herbicidů – Metoda 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE) 

 

EPA Method 1694: Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, 

and Biosolids by HPLC/MS/MS 



EPA Method 535: Measurement of chloroacetanilide and other Acetamide herbicide 

degradates in drinking water by solid phase extraction and liquid Chromatography/tandem 

mass spektrometry (LC/MS/MS) 

EPA Method 8270 

 

Měření hladin podzemních vod a vydatností pramenů 

Pracovní návod pro monitoring podzemních vod na hydropedologických profilech a pokyny 

pro pozorovatele podzemních vod (Interní předpis), ČHMÚ, 2015 

Pracovní návod pro měření vydatnosti a teploty pramenů a pokyny pro pozorovatele 

podzemních vod (Interní předpis), ČHMÚ, 2015 

Pracovní návod – Pokyny pro práci techniků podzemních vod (Interní předpis), ČHMÚ, 2015  

ČSN 75 1500 Hydrologické údaje podzemních vod 

 


