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Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6107-6:2004. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6107-6:2004. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6107-6 (75 0175) z března 1996.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 19, 54, 59, 78, 84, a 93 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje abecední rejstřík
českých termínů.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují 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 organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.

Mezinárodní normu ISO 6107-6 připravila technická komise ISO TC 147, Jakost vod, subkomise SC 1,
Názvosloví.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje vydání druhé (ISO 6107-6:1996), jehož je nerozsáhlou revizí.

ISO 6107 sestává z devíti částí souhrnného názvu Jakost vod – Slovník. Prvních osm částí nemá
jednotlivé názvy, devátá část je abecedním rejstříkem prvních osmi částí a má název:

Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík.●

Úvod

Definice v kterékoli části nebo vydání ISO 6107 nejsou nutně identické s definicemi v příslušných
normách nebo s definicemi ve vědeckých publikacích nebo ve slovnících. Tyto definice byly
formulovány pro technické účely a pro uživatele, kteří nejsou odborníky v daném oboru. Přestože byla
snaha zajistit, aby definice byly technicky správné, nemusí zahrnovat všechny podrobnosti obsažené
v definicích v příslušných normách. Jazyk a výrazy nemusí vždy být v souladu s přesným vědeckým
názvoslovím. Proto nejsou definice v tomto slovníku zamýšleny pro takové účely, jako jsou soudní
řízení a smluvní specifikace. ISO nemůže přijmout odpovědnost za následky, které mohou vzniknout
při používání těchto definic pro účely, pro které nebyly zamýšleny. ISO 6107 je omezena na definice
vybraných termínů, které se objevují v mezinárodních normách ISO/TC 147 Jakost vod.

Předmět normy

Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod.

POZNÁMKA Kromě termínů a definic ve třech úředních jazycích ISO (anglickém, francouzském
a ruském) uvádí tato část ISO 6107 ekvivalentní termíny a jejich definice v německém jazyce; ty jsou



publikovány na zodpovědnost normalizačních orgánů Německa (DIN), Rakouska (ÖN) a Švýcarska
(SNV). Avšak pouze termíny a definice uvedené v úředních jazycích mohou být považovány za termíny
a definice ISO.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


