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Akustika – Hluk střelnic – 
Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně 
pomocí měření 

ČSN 
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OPRAVA 1 
01 1690 

 idt ISO 17201-1:2005/Cor.1:2009-04 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 17201-1:2006 je českou verzí opravy EN ISO 17201-1:2005/AC:2009-05. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 17201-1:2006 is the Czech version of the Corrigendum  
EN ISO 17201-1:2005/AC:2009-05. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It 
has the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 17201-1 (01 1690) Akustika – Hluk střelnic – Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí 
měření z února 2006 se opravuje takto: 

V definici 3.8 se Poznámka 2 nahrazuje následovně: 

„POZNÁMKA 2 Vztah k 1 s poskytuje akustický výkon Lw opakované události, jak je definován v ISO 3741 a ISO 3745.“ 

V článku 9.2 se poslední věta nahrazuje následovně: 

„Pokud se použije k určení odrazů od země jiná metoda než metoda popsaná v příloze B, hodnota Agr v rovnici (7) 
se musí odpovídajícím způsobem změnit.“ 

V článku Bibliografie se zrušuje odkaz: [22] ISO 9613-2 Acoustics – Attenuation of sound during propagation 
outdoors – Part 2: General method of calculation. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: ÚNMZ Praha, IČ 48135267, Ing. Lubomír Drápal, CSc. 

Technická normalizační komise: TNK 8, Akustika 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc. 

 



 

 

 

 

 

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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