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Předmluva
Tato evropská norma byla připravena technickou komisi CEN/TC 126 „Akustické vlastnosti stavebních
výrobků a budov“, jejíž sekretariát spravuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do března 2001.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
Tento dokument je první verzí normy, která je součástí řady norem stanovujících výpočetní postupy
ve stavební akustice:
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků
–

Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

–

Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

–

Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

–

Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru

–

Část 5: Hluk technických instalací a zařízení

–

Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

Přesnost samotné normy je obtížné stanovit, protože tvoří pouze jeden článek v řetězci vnitřní
hladiny, vyzařování zvuku a šíření zvuku ve venkovním prostoru, přičemž prvním a posledním
článkem se tato norma nezabývá. Přesnost může být stanovena pouze po rozsáhlých srovnáních s
údaji zjištěnými v budovách v kombinaci s výsledky jiných predikčních norem, které se zabývají
šířením zvuku ve venkovním prostoru. Je věcí uživatele (osoby, organizace, úřadů), aby důsledky
přesnosti, která je součástí všech měřicích a predikčních metod, určil stanovením požadavků na
vstupní údaje a/nebo použitím míry bezpečnosti na výsledky, nebo pomocí nějaké jiné korekce.
Příloha A (normativní) tvoří nedílnou část této části EN 12354, přílohy B, C, D, E, F, G a H jsou
informativní.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje výpočetní model hladiny akustického výkonu zvuku vyzařovaného
pláštěm budovy, vyvolaného zvukem šířeným vzduchem uvnitř budovy, především pomocí změřených
hladin akustického tlaku uvnitř budovy a změřených údajů charakterizujících přenos zvuku příslušnými
prvky a otvory pláště. Tyto hladiny akustického výkonu, spolu s hladinami vyvolanými jinými zdroji zvuku
v plášti budovy nebo před ním, tvoří základ výpočtu hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti od
budovy jako míry zvuku šířeného z budov.
Predikce hladin akustického tlaku uvnitř budovy na základě znalosti vnitřních zdrojů zvuku není
předmětem této evropské normy.
Predikce šíření zvuku ve venkovním prostoru není předmětem této evropské normy.

POZNÁMKA Pro jednoduché podmínky šíření zvuku je v příloze E uveden přibližný postup stanovení
hladiny akustického tlaku.
Tato evropská norma popisuje principy výpočetního modelu, uvádí důležité veličiny a stanovuje jeho
použití a omezení. Je určena akustickým odborníkům a poskytuje rámec k tvorbě aplikovaných
dokumentů a nástrojů pro další uživatele v oboru stavebnictví při respektování místních zvyklostí.
-- Vynechaný text --

