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Testing of non-military firearms

Tato norma obsahuje rozhodnutí Stálé mezinárodní komise pro zkoušení ručních palných zbraní C.I.P.
(Commission Internationale Permanente pour l’epreuve des armes à feu portatives).

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 39 5005 z července 1994.
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Předmluva
Změny proti předchozí normě
Byla provedena technická revize ČSN 39 5005:1994 v souladu s novými rozhodnutími C.I.P.

Souvisící ČSN

ČSN 39 5020 Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie

ČSN 39 5002-1 Civilní střelné zbraně a střelivo - Všeobecné termíny a definice

ČSN 39 5002-2 Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice

ČSN 39 5045 Pistolové a revolverové hlavně

ČSN 39 5061 Zbraně pro civilní potřebu - Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních
palných zbraní

ČSN 39 5105 Zkoušení střeliva

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších



předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ 70844844, Ing. Zdeněk ©těpánek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová
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1 Předmět normy
Tato norma stanoví druhy a metody zkoušení civilních palných zbraní (dále jen zbraní).

Tato norma se nevztahuje na zkoušení zkušebních a speciálních nábojů.

-- Vynechaný text --


