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Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní 
pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 – 
Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční 
vlastnosti 

ČSN 
EN 15947- 5 
OPRAVA 2 
66 8300 

 

Corrigendum 

ČSN EN 15947- 5 (66 8300) Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 – 
Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti z července 2016 se opravuje takto: 

V tabulce 1 se řádek 

vánoční petardy 1 nejvýše 16,0 mg bouchací slože na bázi chlorečnanu draselného a červeného fosforu nebo 
nejvýše 1,6 mg třaskavého stříbra jako bouchací slože 

3 nejvýše 4 000 g; příslušné mezní hodnoty NEC jednotlivých typů výrobků zábavní pyrotechniky 
platí nezávisle na sobě 

opravuje takto: 

vánoční petardy 1 nejvýše 16,0 mg bouchací slože na bázi chlorečnanu draselného a červeného fosforu nebo 
nejvýše 1,6 mg třaskavého stříbra jako bouchací slože 

kombinované 
výrobky zábavní 
pyrotechniky 

2 nejvýše 2 000 g; příslušné mezní hodnoty NEC jednotlivých typů výrobků zábavní pyrotechniky 
platí nezávisle na sobě 

3 nejvýše 4 000 g; příslušné mezní hodnoty NEC jednotlivých typů výrobků zábavní pyrotechniky 
platí nezávisle na sobě 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: CTN ČÚZZS PRAHA, IČ 70844844 

Technická normalizační komise: TNK 142 Výbušniny a pyrotechnika 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová 

 



 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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