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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/TS 15666:2003), které bylo technicky
revidováno.

V porovnání s předchozím vydáním jsou hlavní změny tyto:

–    Zmírnění požadavku na položení otázky a vyjádření odpovědi jak na 5bodové verbální stupnici, tak
na 11bodové numerické stupnici. Obě otázky je možné nadále položit, byl však poskytnut návod
o výhodách a nevýhodách každé ze stupnic, aby se napomohlo při výběru v situacích, když bude
položena jen jedna otázka.

–    Ujasnění týkající se předpokladů, kdy otázka pokrývá časový úsek 24 h (den, večer a noc) a vnitřní
i venkovní prostředí doma.

–    V kapitole 6 byly doplněny přídavné pokyny popisující konvenční meze ke stanovení „vysoce
obtěžovaný“ pro 5bodovou verbální stupnici a 11bodovou numerickou stupnici, aby se umožnila
porovnání různých šetření a souvislostí.

–    Aktualizace citací.

Jakékoliv podněty nebo dotazy k tomuto dokumentu je třeba předkládat národnímu normalizačnímu
orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
Předpisy týkající se přijatelnosti expozice hluku v životním prostředí již vypracovalo mnoho zemí a je
pravděpodobné, že další země tak učiní v budoucnu. Takové předpisy často zohledňují vztah mezí
expozicí hluku a obtěžováním vyvolaným hlukem.

Měření hluku v životním prostředí bylo normalizováno. Například ISO 1996 (všechny části) obsahuje
podrobné specifikace základních veličin a postupů, získávání (hlukových) dat a aplikace těchto dat ke
stanovení hlukových limitů.

Záměrem tohoto dokumentu je poskytnut specifikace pro posuzování obtěžování hlukem na základě
sociálních a sociálně akustických šetření. Při dodržení těchto specifikací budou narůstat možnosti
porovnání a shromažďování výsledků šetření a tak se zajistí vyšší a lepší kvalita informací určených
k využití pro tvůrce politiky životního prostředí.



1 Předmět normy
Tento dokument uvádí specifikace sociálně akustických a sociálních šetření, která zahrnují otázky
k účinkům hluku (dále se uvádí jako „sociální šetření“). Obsahuje otázky, které mají být pokládány,
stupnice pro vyjádření odpovědí, klíčová hlediska k provádění šetření a uvádění výsledků.

Uznává se, že specifické požadavky a protokoly některých sociálních studií nemusí umožňovat
použití některých nebo všech stávajících specifikací. Tento dokument žádným způsobem nesnižuje
skutkovou podstatu, hodnotu nebo validitu takových výzkumných studií.

Předmět tohoto dokumentu je omezen na šetření prováděná k získání informací o obtěžování hlukem
„doma“. Nejsou zahrnuta šetření prováděná k získání informací o obtěžováním hlukem v dalších
situacích, jako jsou
rekreační oblasti, pracovní prostředí a uvnitř vozidel.

Tento dokument se zabývá jen otázkami k obtěžování hlukem používanými v sociálním šetření
a nejdůležitějšími přídavnými specifikacemi potřebnými k dosažení vysoké úrovně porovnatelnosti
s dalšími studiemi. Další prvky, které jsou potřebné k zajištění vysoké kvality sociálních šetření,
které však nejsou specifické pro sociální šetření o hluku (jako jsou vzorkovací metody), lze nalézt
v příručkách (viz citace [1] a [2]).

Shoda s doporučeními tohoto dokumentu nezaručuje sběr přesných, precizních nebo spolehlivých
informací o prevalenci obtěžování vyvolaného hlukem a/nebo jeho vztahu k hlukové expozici. Další
hlediska návrhu studie jakož i nejistoty odhadu a měření hlukové expozice mohou ve značném
rozsahu ovlivnit zjištění ze šetření.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


