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Akustika – Měření zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách – 
Část 14: Směrnice pro netypické situace 
v budovách 

ČSN 
EN ISO 140 -14 
OPRAVA 1 
73 0511 

idt EN ISO 140 -14:2004/AC:2009-04 
idt ISO 140 -14:2004/Cor. 1:2007-02 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 140 -14:2005 je českou verzí opravy EN ISO 140 -14:2004/AC:2009-04. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 140 -14:2005 is the Czech version of the Corrigendum  
EN ISO 140 -14:2004/AC:2009-04. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has 
the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 140 -14 (73 0511) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – 
Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách z dubna 2005 se opravuje takto: 

Do článku informativní údaje z přejímané ISO 140 -14:2004 na straně 2, se přidává následující nový odstavec: 

Toto první vydání ISO 140 -14 ruší a nahrazuje ISO/TR 140 -13:1997, která byla technicky revidována. 

Na straně 2 se ruší následující text: 

– Část 9: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi pro stanovení zvukové izolace zavě-
šeného podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou 

Na straně 2 se ruší následující text: 

– Část 12: Laboratorní měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v horizontálním směru podlah s průběžnou 
vzduchovou vrstvou 

– Část 13: Směrnice (Technická zpráva) 

Na straně 2 se přidává následující text za část 14: 

– Část 16: Laboratorní měření zlepšení neprůzvučnosti dodatečným obkladem 

– Část 18: Laboratorní měření zvuku generovaného dopadem deště na stavební prvky 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Miloslava Syrová 

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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