Zkušební značky platné podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších
předpisů.
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Zkušební značky ve smyslu § 5 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými
pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uznávány na základě
Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní ze dne 1. července
1969, kterou je Česká republika vázána a která České republice zakládá členství v Mezinárodní
stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C. I. P.)

1.1 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v květnu 2011. Značení zahrnuje vždy
jednotnou zkušební značku a národní identifikační značku, a pokud se nejedná o značení
střeliva, i dvojčíslí roku, nebo dvojčíslí měsíce a dvojčíslí roku, kdy byla značka vyznačena.
1.1.1

Národní identifikační značky
(1)

Kiel

(2)

Kolín nad Rýnem

(3)

Mellrichstadt

(4)

Mnichov

(5)

Suhl

(6)

Ulm

(7)

Braunschweig

(8)

Vídeň

(9)

Česká republika

Německá spolková republika

Rakouská republika
Ferlach

(10)

(11) Belgické království

(12) Chilská republika
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(13) Španělské království

(14) Francouzská republika

(15) Italská republika

(16) Finská republika

Londýn

(17)
Spojené království Velké Británie a
Severního Irska

Birmingham

(18)

(19) Maďarská republika

Iževsk

(20)

Klimovsk

(21)
Ruská federace

Klimovsk II

(22)

Krasnozavodsk

(23)

(24) Slovenská republika

(25) Spojené arabské emiráty
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1.1.2

Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné,
pokud byly vyznačeny nejdříve v květnu 2011 a nejpozději v říjnu 2014 u zkušebních značek
označených na zbraních a přístrojích a nejpozději v říjnu 2016 u kontrolních značek střeliva
(1)

Obyčejná zkouška

(2)

Vyšší zkouška

(3)

Zkouška s černým střelným prachem

(4)

Zkouška s „ocelovými broky“

(5)

Homologační značka

(6)

Kontrola střeliva

Poznámka: značky č. 5 a 6 se nepoužívají s vyznačením dvojčíslí roku, případně dvojčíslí
měsíce a dvojčíslí roku.
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1.1.3

Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné,
pokud byly vyznačeny nejdříve v březnu 2013
(1)

Obyčejná zkouška

(2)

Vyšší zkouška

(3)

Zkouška s černým střelným prachem

(4)

Zkouška s „ocelovými broky“

(5)

Homologační značka

(6)

Kontrola střeliva

Poznámka: Značka č. 5 je na místě teček doplněná číslem rozhodnutí o homologaci. Značky
č. 5 a 6 nemusí být doplněny dvojčíslím roku, případně dvojčíslím měsíce a
dvojčíslím roku.
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1.2 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v září 2014
1.2.1

Česká republika
(1)

Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

(2)

Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a
expanzních zbraní a expanzních přístrojů

(3)

Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach

(4)

Kusové ověřování brokovnic – obyčejná zkouška

(5)

Kusové ověřování brokovnic – vyšší zkouška

(6)

Opakované ověřování všech typů zbraní

(7)

Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na
bezdýmný prach

(8)

Homologace zbraní a expanzních přístrojů

(9)

Typová kontrola střeliva do plynových zbraní

(10)

Typová kontrola střeliva

(11)

Typová kontrola střeliviny

(12)

Kusové ověřování brokovnic – ocelové broky
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1.2.2

Spolková republika Německo
a) Značky a kontrolní označení používané od roku 1991

Hannover

Hannover

Kiel

Kiel

(1)

Konečná zkouška bezdýmným prachem

(2)

Vyšší zkouška bezdýmným prachem

(3)

Konečná zkouška černým prachem

(4)

Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely

(5)

Nová (opakovaná) zkouška

(6)

Dobrovolná zkouška

(7)

Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s výbušnou
náplní

(8)

Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a
signálních

Kolín n/
Rýnem

Kolín n/
Rýnem

(11)

Mellrichstadt

Mellrichstadt

Mnichov

Mnichov

Suhl

Suhl

Ulm

Ulm

Zkouška brokovnic – ocelové broky (11)

b) Značky používané NSR v letech 1945 až 1990 včetně
(12) Předběžná zkouška
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(9)

Rozlišovací značka
zkušebny

(10)

Kontrola střeliva,
zkušebna

(13) Konečná zkouška černým prachem
nebo

(14) Konečná zkouška bezdýmným prachem

(15)

Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s výbušnou
náplní

(16) Dobrovolná zkouška
nebo

(17) Zkouška po opravě
nebo

(18) Vyšší zkouška bezdýmným prachem
nebo

(19)

Hannover

Kiel

Kolín n/
Rýnem

Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné
střely

Mellrichstadt

Mnichov

Berlín

Ulm

(20)

Rozlišovací značka
zkušebny

c) Značky používané NDR v letech 1975 až 1990 včetně
(21)

Konečná zkouška bezdýmným prachem

(22)

Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely

(23)

Vyšší zkouška bezdýmným prachem

(24)

Zkouška po opravě

(25)

Kontrola střeliva

d) Značky používané NDR v letech 1950 až 1975 včetně
(26)

Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně
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(27)

Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně

(28)

Konečná zkouška

(29)

Prohlídka po konečné zkoušce – vždy ve spojení se značkou pro
konečnou zkoušku

(30)

Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou
konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem
„Nitro“

(31)

Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením

(32)

Zkouška po opravě

(33)

Zkušebna Suhl

(34)

Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)

e) Značky používané NDR v letech 1945 až 1950 včetně

f)

(35)

Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní
s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně

(36)

Konečná zkouška černým prachem

(37)

Konečná zkouška bezdýmným prachem

(38)

Zkušebna Suhl

Značky Německa používané v letech 1939 až 1945 včetně
(39) Předběžná zkouška

(40) Konečná zkouška černým prachem

(41) Konečná zkouška zbraní na bezdýmný střelný prach
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(42) Značky pro speciální zbraně

(43) Dobrovolná zkouška

(44) Zkouška po opravě

Oberdorf n/
Neckarem

Suhl

(45) Rozlišovací značka zkušebny

Zella-Mehlis

g) Značky Německa používané do roku 1939 včetně
(46)

Předběžná zkouška (1. zkouška)

(47)

Konečná zkouška (2. zkouška)

(48)

Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)

(49)

Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením

(50)

Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)

(51)

Zkouška po opravě

(52)

Značka pro zahraniční zbraně

(53)

Zkouška kulovnic bezdýmným prachem

(54)

Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem

9

1.2.3

Rakouská republika
Vídeň

Ferlach

(1)

Předběžná zkouška hlavní

(2)

Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem

(3)

Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud
jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem

(4)

Zbraň odmítnutá při kusovém ověření

(5)

Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem

(6)

Kontrola střeliva

(7)

Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s výbušnou
náplní

(8)

Zkouška brokovnic – ocelové broky
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1.2.4

Belgické království
a) Pušky předovky s hladkým vývrtem – povinná zkouška
(1)

Obyčejná zkouška – hlaveň

(2)

Obyčejný zkouška – dnový šroub

(3)

Vyšší zkouška – hlaveň

(4)

Vyšší zkouška – dnový šroub

b) Pušky nabíjené zezadu s hladkým vývrtem
(5)

Provizorní dobrovolná zkouška hlavně

(6)

Povinná zkouška obyčejná – hlaveň, závěr

(7)

Povinná zkouška vyšší – hlaveň, závěr

(8)

Zkouška černým prachem – hlavně

(9)

Zkouška černým prachem – závěr

(10)

Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, závěr

c) Terčovnice

d) Palné zbraně s drážkovaným vývrtem
(11)

Povinná zkouška – hlaveň, závěr

(12)

Zkouška černým prachem – hlaveň, rám

(13)

Zkouška černým prachem – válec

(14)

Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, rám, válec

e) Revolvery
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f)

Automatické pistole
(15)

Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, zkoušené části

g) Pistole pro náboje „Flobert“ nebo revolverové náboje
(16)

Zkouška černým prachem – hlaveň

(17)

Zkouška černým prachem – zkoušené součásti

(18)

Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, zkoušené součásti

h) Zahraniční zbraně

i)

j)

(19)

Obyčejná zkouška – hlaveň, zkoušené součásti

(20)

Vyšší zkouška – hlaveň, zkoušené součásti

(21)

Hlaveň

(22)

Zkoušené součásti

(23)

Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto

(24)

Kontrola střeliva

(25)

Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s výbušnou náplní

(26)

Identifikační značka zkušebny

(27)

Zkouška brokovnic – ocelové broky

Vojenské zbraně

Ostatní značky
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1.2.5

Chilská republika
(1)

Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s výbušnou náplní

(2)

Identifikační značka zkušebny

(3)

Zkouška brokovnic – ocelové broky
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1.2.6

Španělské království
(1)

Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních

(2)

Zkouška předovek – černý prach

(3)

Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu

(4)

Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem
nabíjených zezadu

(5)

Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým
vývrtem nabíjených zezadu

(6)

Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem

(7)

Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem

(8)

Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební
značky uznávané C.I.P.

(9)

Kontrola střeliva

(10)

Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s výbušnou
náplní

(11)

Zkouška brokovnic – ocelové broky
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1.2.7

Francouzská republika
a) Dobrovolné zkoušky
(1)

Dokončené smontované hlavně – obyčejná zkouška

(2)

Dokončené smontované hlavně – dvojnásobná
zkouška

(3)

Dokončené smontované hlavně – trojnásobná
zkouška

b) Povinné zkoušky
(4)

Přístroje postavené na roveň zbraním

(5)

Dokončené palné zbraně – obyčejná zkouška černým prachem

(6)

Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v dodacím stavu

(7)

Dokončené palné zbraně – obyčejná zkouška bezdýmným prachem

(8)

Dokončené palné zbraně – vyšší zkouška bezdýmným prachem

(9)

Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem

(10)

Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem

(11)

Dokončené palné zbraně – nová (opakovaná) zkouška černým
prachem

(12)

Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem

(13)

Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem

(14)

Zkouška krátkých zbraní
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(15)

Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní

(16)

Označení odmítnutých (vyřazených) zbraní

(17)

Kontrola střeliva

(18)

Zkouška brokovnic – ocelové broky
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1.2.8

Italská republika
(1)

Identifikační značky zkušebny v Gardone Val Trompia – Brescia, je
vyražena na všech zbraních

(2)

Konečná zkouška černým prachem

(3)

Konečná zkouška bezdýmným prachem

(4)

Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem

(5)

Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v dodacím stavu

(6)

Kontrola střeliva

(7)

Zkouška brokovnic – ocelové broky

Poznámka: od roku 2006 používá Italská republika i novou podobu značek, kdy má ozubené
kolo 16 zubů. Obě podoby se mohou objevovat současně a jsou považovány za
platné.
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1.2.9

Finská republika
(1)

Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo

(2)

Obyčejná zkouška

(3)

Zkouška černým prachem

(4)

Vyšší zkouška

(5)

Zkouška brokovnic – ocelové broky
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1.2.10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn

Poznámky:

Birmingham

(1)

Provizorní zkouška hlavně

(2)

Konečná zkouška bezdýmným prachem – mechanismus

(3)

Konečná zkouška bezdýmným prachem – hlaveň

(4)

Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach

(5)

Vyšší zkouška

(6)

Nové (opakované) ověření

(7)

Kontrola střeliva

(8)

Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s výbušnou náplní

(9)

Zkouška brokovnic – ocelové broky

Pracovní tlak, na který byla zbraň zkoušena, vyjádřený v tunách na čtvereční
palec, je vyznačen na hlavni – například: 3 Tons.
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory jsou rovněž vyznačeny na hlavni –
například: 12, 2 1/2″.
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1.2.11 Maďarská republika
(1)

Provizorní dobrovolná zkouška

(2)

Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v dodacím stavu

(3)

Nová (opakovaná) zkouška

(4)

Vyšší zkouška

(5)

Kontrola střeliva
Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a
plynovek

(6)

Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících
slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie
střely nižší než 7,5 J

(7)

Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s výbušnou
náplní

(8)

Konečná zkouška černým prachem

(9)

Zkouška brokovnic – ocelové broky
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1.2.12 Ruská federace
(1)

Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva

(2)

Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva

(3)

Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva

(4)

Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva – platná, pokud
vyznačena nejdříve v roce 2010

(5)

Zkouška brokovnic – ocelové broky

Poznámka: Značka č. 2 (zkušebna v Klimovsku) je platná pouze je-li doplněna vyznačeným
dvojčíslím roku, v zobrazeném případě se tedy jedná o značku z roku 1996.

21

1.2.13 Slovenská republika
(1)

Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a
ostatních expanzních přístrojů

(2)

Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na
bezdýmný prach

(3)

Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu

(4)

Kusové ověřování brokovnic – vyšší zkouška

(5)

Homologace zbraní a expanzních přístrojů

(6)

Kontrola střeliva

(7)

Kontrola střelivin

(8)

Identifikační značka Úřední zkušebny střelných zbraní a střeliva
SKTC-112 Lieskovec

(9)

Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu
určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem

(10)

Zkouška brokovnic – ocelové broky
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1.3 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v září 1992
1.3.1

Republika Jugoslávie
(1)

Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem

(2)

Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným
prachem

(3)

Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem

(4)

Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce

(5)

Opakovaná zkouška černým prachem

(6)

Opakovaná zkouška bezdýmným prachem

(7)

Předběžná zkouška vložných hlavní

(8)

Dvojitá předběžná zkouška vložných hlavní

(9)

Trojitá předběžná zkouška vložných hlavní

(10)

Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků

(11)

Zkušební (přejímací) značka

(12)

Zkušební značka – mechanismus závěru

(13)

Mezinárodní značka pro měřící přístroj

(14)

Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně

(15)

Zkušební značka – správně spájené hlavně
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(16)

Jmenovitá ráže a délka nábojové komory

(17)

Značka zkušebního technika

(18)

Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)

(19)

Označení zahrdlení hlavně

(20)

Hmotnost hlavně

(21)

Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících výbušnou
náplň

(22)

Kontrola střeliva
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2

Zkušební značky, které nejsou uznávány na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká
republika vázána, a jsou platné pouze na území České republiky
(1)

Zkušební (kontrolní) značka pro vojenské zbraně, které nejsou
určeny do výzbroje Armády České republiky

(2)

Zkušební značka pro pyrotechnické výrobky (pod písmeny ČÚZZS se
uvádí číslo certifikátu typu/dvojčíslí roku jeho vydání a třídu stupně
nebezpečnosti; velikost písma je min. 2,1 mm)
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