KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
3.2.1

Struktura Seznamu nebezpečných věcí
Seznam nebezpečných věcí je rozdělen do následujících 18 sloupců:
Sloupec 1

UN číslo - tento sloupec obsahuje UN číslo přidělené nebezpečné věci Podvýborem
expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN (Seznam OSN).

Sloupec 2

Oficiální pojmenování pro přepravu (PSN) - tento sloupec obsahuje oficiální
pojmenování pro přepravu, napsané velkými písmeny, za kterým může následovat
dodatečný popisný text napsaný malými písmeny (viz 3.1.2). Oficiální pojmenování
pro přepravu může být uvedeno v množném čísle, kde existují isomery podobné
klasifikace. Hydráty mohou být zahrnuty pod oficiální pojmenování pro přepravu pro
bezvodé látky. Pokud není pro některou z položek v Seznamu nebezpečných věcí
stanoveno jinak, znamená slovo „ROZTOK“ v oficiálním pojmenování pro přepravu
jednu nebo více jmenovitě uvedených nebezpečných věcí rozpuštěných v kapalné
látce, která jinak nepodléhá tomuto řádu. Je-li v tomto sloupci uveden bod vzplanutí,
jsou jeho údaje založeny na metodách s uzavřeným kelímkem (c.c).

Sloupec 3

Třída nebo podtřída - tento sloupec obsahuje třídu a, v případě třídy 1, podtřídu
a skupinu snášenlivosti, přiřazené k látce nebo předmětu podle klasifikačního
systému popsaného v části 2, kapitole 2.1.

Sloupec 4

Vedlejší nebezpečí – tento sloupec obsahuje číslo(a) tříd(y) vedlejšího (vedlejších)
nebezpečí, které(á) bylo(a) zjištěno(a) použitím klasifikačního systému popsaného
v části 2. Tento sloupec rovněž identifikuje nebezpečnou věc jako látku znečišťující
následovně:
P

-

Látka znečišťující moře: nevyčerpávající seznam známých látek
znečišťujících moře, založeno na předchozích kritériích a přiřazení.
Absence symbolu P nebo přítomnost „-„ v tomto sloupci nevylučuje
aplikaci 2.10.3.

Sloupec 5

Obalová skupina - tento sloupec obsahuje číslo obalové skupiny (I, II nebo III),
která je přiřazena k látce nebo předmětu. Je-li pro jednu položku uvedena více než
jedna obalová skupina, musí být obalová skupina látky nebo přípravku, která(ý) se
má přepravovat, určena na základě jejích (jeho) vlastností použitím kritérií pro
rozdělení do skupin stanovených v části 2.

Sloupec 6

Zvláštní ustanovení - tento sloupec obsahuje číslo vztahující se ke zvláštním(u)
ustanovení(m) uvedeným v kapitole 3.3, které(á) platí pro látku nebo předmět.
Zvláštní ustanovení se vztahují na všechny obalové skupiny dovolené pro určitou
látku nebo předmět, pokud z textu nevyplývá něco jiného. Zvláštní ustanovení
specifická pro námořní dopravu začínají od čísla 900.
POZNÁMKA: Pokud není zvláštní ustanovení již potřebné, vypustí se, avšak číslo
tohoto zvláštního ustanovení se znovu nepřidělí, aby nedošlo k matení uživatelů
tohoto řádu. Z tohoto důvodu některá čísla chybějí.

Sloupec 7a

Omezená množství - tento sloupec obsahuje největší množství na vnitřní obal nebo
předmět dovolené pro přepravu dotyčné látky nebo předmětu podle ustanovení pro
omezená množství v kapitole 3.4.

Sloupec 7b

Vyňatá množství - tento sloupec obsahuje alfanumerický kód popsaný v pododdílu
3.5.1.2, který stanovuje největší množství na vnitřní a vnější obal pro přepravu
nebezpečných věcí podle ustanovení pro vyňatá množství v kapitole 3.5.

Sloupec 8

Pokyny pro balení - tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy vztahující se
k příslušnému (příslušným) pokynu(ům) pro balení v 4.1.4. Pokyny pro balení
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uvádějí obaly (včetně velkých obalů), které smějí být použity pro přepravu látek
a předmětů.
Kód obsahující písmeno „P“ se vztahuje k pokynům pro balení pro používání obalů
popsaných v kapitole 6.1, 6.2 nebo 6.3.
Kód obsahující písmeno „LP“ se vztahuje k pokynům pro balení pro používání
velkých obalů popsaných v kapitole 6.6.
Není-li kód obsahující písmeno „P“ nebo „LP“ stanoven, znamená to, že přeprava
této látky není v tomto druhu obalu dovolena.
Sloupec 9

Zvláštní ustanovení pro balení - tento sloupec obsahuje alfanumerické
kódy vztahující se k příslušným zvláštním ustanovením pro balení uvedeným
v 4.1.4. Zvláštní ustanovení pro balení uvádějí obaly (včetně velkých obalů).
Zvláštní ustanovení pro balení obsahující písmena „PP“ se vztahuje ke zvláštnímu
ustanovení pro balení platnému pro používání pokynu pro balení s kódem „P“
v 4.1.4.1.
Zvláštní ustanovení pro balení obsahující písmeno „L“ se vztahuje k zvláštnímu
ustanovení pro balení platnému pro používání pokynu pro balení s kódem „LP“
v 4.1.4.3.

Sloupec 10

Pokyny pro balení do IBC - tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy vztahující
se k příslušnému pokynu pro IBC, který uvádí druh IBC, který musí být použit pro
přepravu dotyčné látky. Kód obsahující písmena „IBC“ se vztahuje k pokynům pro
balení pro používání IBC popsaných v kapitole 6.5. Není-li kód stanoven, znamená
to, že přeprava této látky není v IBC dovolena.

Sloupec 11

Zvláštní ustanovení pro IBC - tento sloupec obsahuje alfanumerické
kódy obsahující písmeno „B“, které se vztahují ke zvláštním ustanovením pro balení
platným pro používání pokynů pro balení s kódem „IBC“ v 4.1.4.2.

Sloupec 12

(Vyhrazeno)

Sloupec 13

Pokyny pro cisterny a kontejnery pro volně ložené látky - tento sloupec obsahuje
kódy T (viz 4.2.5.2.6) vztahující se na přepravu nebezpečných věcí v přemístitelných
cisternách a silničních cisternových vozidlech.
Není-li v tomto sloupci kód T stanoven, znamená to, že nebezpečné věci není
dovoleno v cisternách přepravovat, ledaže je to zvlášť schváleno příslušným
orgánem.
Kód zahrnující písměna „BK“ znamená kontejnery pro volně ložené látky určené pro
přepravu látek ve volně loženém stavu, jak je popsáné v kapitole 4.3 a 6.9.
Plyny povolené pro přepravu v MEGC (vícečlánkové kontejnery na plyn) jsou
uvedeny ve sloupci „MEGC“ v Tabulkách 1 a 2 pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1.

Sloupec 14

Zvláštní ustanovení pro cisterny - tento sloupec obsahuje poznámky TP
(viz 4.2.5.3) vztahující se na přepravu nebezpečných věcí v přemístitelných
cisternách a silničních cisternových vozidlech. Poznámky TP uvedené v tomto
sloupci se vztahují na přemístitelné cisterny uvedené v obou sloupcích 13.

Sloupec 15

Údaje EmS - tento sloupec odkazuje na příslušné nouzové pokyny pro POŽÁR
a ÚNIK ve „Směrnici EmS: Opatření pro likvidaci nehod pro plavidla přepravující
nebezpečné věci“ (The EmS Guide – Revised Emergency Response Procedures for
Ships Carrying Dangerous Goods).
První EmS kód se vztahuje k příslušnému požárnímu pokynu (např. Požární pokyn
Alfa „F-A“ Všeobecná požární směrnice).
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Druhý EmS kód se vztahuje k příslušnému únikovému pokynu (např. Únikový pokyn
Alfa „S-A“ Toxické látky).
Podtržené EmS kódy (zvláštní případy) označují látku, materiál nebo předmět, pro
kterou (který) je v opatřeních pro likvidaci nehod uveden dodatečný požadavek.
Pro nebezpečné věci podávané k přepravě pod j.n. položkami nebo jinými
druhovými položkami mohou být nejvhodnější opatření pro likvidaci nehod rozdílná
v závislosti na vlastnostech nebezpečných složek. V důsledku toho mohou
odesilatelé deklarovat EmS kódy odlišné od uvedených kódů, jestliže jsou takové
kódy podle jejich znalostí vhodnější.
Ustanovení v tomto sloupci nejsou závazná.
Sloupec 16a

Uskladnění a používání
- tento sloupec obsahuje ustanovení o uložení
a oddělování, jak jsou předepsána v 7.1.5 a 7.1.6.

Sloupec 16b

Oddělování – tento sloupec obsahuje kódy pro skupinu oddělování uvedené v
7.2.5.2 a kódy pro oddělování, jak je popsáno v 7.2.8.

Sloupec 17

Vlastnosti a poznámky - tento sloupec obsahuje vlastnosti uvedených
nebezpečných věcí a poznámky k nim. Ustanovení v tomto sloupci nejsou závazná.
Vlastnosti většiny plynů zahrnují údaj o jejich hustotě v poměru ke vzduchu. Čísla
v závorkách udávají hustotu v poměru ke vzduchu.
.1
.2
.3
.4

„lehčí než vzduch“, jestliže hustota par dosahuje až poloviny
hustoty vzduchu;
„mnohem lehčí než vzduch“, je-li hustota par nižší než polovina
hustoty vzduchu;
„těžší než vzduch“, jestliže hustota par dosahuje až dvojnásobku
hustoty vzduchu;
„mnohem těžší než vzduch“, je-li hustota par vyšší než dvojnásobek hustoty
vzduchu;

Jsou-li udány meze výbušnosti, vztahují se k objemu páry látky, udanému
v procentech, je-li smíchána se vzduchem.
Snadnost a míra, do které se různé kapalné látky mísí s vodou, se značně liší
a většina položek obsahuje informaci o mísitelnosti. V těchto případech „mísitelná
s vodou“ normálně znamená schopnost být mísitelná s vodou ve všech poměrech,
aby se vytvořila úplně homogenní kapalná látka.
Sloupec 18

3.2.2

UN číslo – viz sloupec 1.

Zkratky a symboly
V Seznamu nebezpečných věcí se používají následující zkratky a symboly s těmito významy:
Zkratka/symbol
J.N.
P

Sloupec
2
4

Význam
Jinde nejmenované
Látka znečišťující moře
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Seznam nebezpečných věcí
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