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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení 
znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví 
a velkoobjemových lahví na plyny – 
Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné 
oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší 

ČSN 
EN ISO 9809-2 
OPRAVA 1 

07 8521 

 

Corrigendum 

ČSN EN ISO 9809-2 (07 8521) Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých 
ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné 
oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší z března 2021 se opravuje takto: 

První věta předmětu normy se opravuje takto: 

Tento dokument stanovuje minimální požadavky na materiál, návrh, konstrukci a provedení, výrobní procesy, 
kontrolu a zkoušení při výrobě znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny 
o vodním objemu do 450 l, včetně. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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