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KAPITOLA 3.1
VŠEOBECNĚ
3.1.1

Úvod
Vedle ustanovení, která jsou uvedena v tabulkách této části, nebo na která se odkazuje, je nutno dbát
všeobecných ustanovení každé části, kapitoly a/nebo oddílu. Tato všeobecná ustanovení nejsou
v tabulkách uvedena. Jestliže všeobecné ustanovení je v rozporu se zvláštním ustanovením, má
zvláštní ustanovení přednost.

3.1.2

Oficiální pojmenování pro přepravu
POZNÁMKA.: K oficiálním pojmenováním používaným pro přepravu vzorků viz pododdíl 2.1.4.1.

3.1.2.1

Oficiální pojmenování pro přepravu je tou částí položky, která věci uvedené v tabulce A kapitoly 3.2
nejpřesněji popisuje, a je napsáno velkými písmeny (číslice, řecká písmena a údaje napsané malými
písmeny “sec“,“terc“, “m“,“n“,“o“, a “p“ jsou nedílnou součástí pojmenování). Za hlavním oficiálním
pojmenováním pro přepravu může být udáno alternativní oficiální pojmenování pro přepravu
v závorkách např. ETHANOL (ETHYLALKOHOL). Části názvu položky, které jsou napsány malými
písmeny, se nepovažují za součást oficiálního pojmenování pro přepravu.

3.1.2.2

Je-li pod jedním UN číslem uvedena kombinace více různých oficiálních pojmenování pro přepravu
a tato jsou od sebe oddělena spojkami „a“ nebo „nebo“ napsanými malým písmem, nebo jsou
oddělena čárkami, musí být v přepravním dokladu a na značkách kusu uvedeno pouze to nejvhodnější.
Následující příklady znázorňují postup při výběru oficiálního pojmenování pro přepravu v takových
případech:
a)

UN 1057 ZAPALOVAČE nebo NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ – jako oficiální
pojmenování pro přepravu se použije to z uvedených pojmenování, které je nejvhodnější:
ZAPALOVAČE
NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ;

b)

UN 2793 KOVY ŽELEZNÉ JAKO TŘÍSKY PŘI VRTÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, SOUSTRUŽENÍ,
ODPADY ve formě schopné samoohřevu. Oficiální pojmenování pro přepravu je nejvhodnější
z následujících kombinací:
KOVY ŽELEZNÉ JAKO TŘÍSKY PŘI VRTÁNÍ
KOVY ŽELEZNÉ JAKO TŘÍSKY PŘI FRÉZOVÁNÍ
KOVY ŽELEZNÉ JAKO TŘÍSKY PŘI SOUSTRUŽENÍ
KOVY ŽELEZNÉ ODPADY

3.1.2.3

Oficiální pojmenování pro přepravu může být použito v jednotném nebo množném čísle. Kromě toho,
pokud toto pojmenování obsahuje blíže určující pojmy, je pořadí těchto pojmů v přepravním dokladu
nebo na značkách kusů libovolné. Například smí být namísto “DIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK“
alternativně udáno “VODNÝ ROZTOK DIMETHYLAMINU“. Pro věci třídy 1 mohou být použity
obchodní nebo vojenské názvy, které obsahují oficiální pojmenování pro přepravu doplněné
dodatečným popisným textem.
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3.1.2.4

Mnoho látek má položku jak pro kapalný, tak i tuhý stav (viz definice kapaliny a tuhé látky v oddílu
1.2.1), nebo pro tuhou látku a roztok. Jsou jim přidělena různá UN čísla, která nemusí nutně následovat
po sobě1.

3.1.2.5

Je-li látka, která je podle definice uvedené v oddílu 1.2.1 látkou tuhou, podávána k přepravě
v roztaveném stavu, doplní se oficiální pojmenování pro přepravu upřesňujícím slovem
“ROZTAVENÝ“, pokud toto slovo není již uvedeno velkými písmeny v pojmenování obsaženém
v tabulce A kapitoly 3.2 (například ALKYLFENOL, TUHÝ, J.N., ROZTAVENÝ).

3.1.2.6

S výjimkou samovolně se rozkládajících látek a organických peroxidů, a pokud není slovo
„STABILIZOVANÝ“ již velkými písmeny uvedeno v pojmenování obsaženém ve sloupci (2) tabulky A
kapitoly 3.2, musí být toto slovo doplněno jako součást oficiálního pojmenování látky, která by bez
stabilizace nebyla připuštěna k přepravě podle pododdílů 2.2.X.2 z důvodu své náchylnosti
nebezpečně reagovat za normálních podmínek přepravy (např. LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ,
ORGANICKÁ, J.N., STABILIZOVANÁ“)
Je-li ke stabilizaci takových látek použito řízení teploty k zamezení vzniku nebezpečného přetlaku,
nebo vyvíjení nadměrného tepla, nebo je-li použita chemická stabilizace v kombinaci s řízením teploty,
pak:
a)

pro kapaliny a tuhé látky: je-li SAPT2 (měřena s inhibitorem nebo bez něho, použije-li se
chemická stabilizace) menší nebo rovna SAPT předepsané v 2.2.41.1.21, platí ustanovení
v 2.2.41.1.17, zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3, 7.1.7 zvláštní ustanovení V8 kapitoly 7.2,
zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 a požadavky kapitoly 9.6, s výjimkou toho, že pojem „SADT“
používaný v těchto odstavcích zahrnuje také „SAPT“, pokud je dotyčná látka náchylná
k polymerizaci;

b)

pokud již nejsou uvedena velkými písmeny v pojmenování ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2,
musí být slova „S ŘÍZENÍM TEPLOTY“ doplněna jako součást oficiálního pojmenování pro
přepravu;

c)

pro plyny: podmínky přepravy musí být schváleny příslušným orgánem.

3.1.2.7

Hydráty smějí být přepravovány pod oficiálním pojmenováním pro přepravu pro bezvodou látku.

3.1.2.8

Druhové položky nebo “jinde nejmenované“ (J.N.) položky

3.1.2.8.1

Druhová a “J.N.“ oficiální pojmenování pro přepravu, u nichž je ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2
uvedeno zvláštní ustanovení 274 nebo 318, musí být doplněna technickým názvem věcí, pokud jeho
zveřejnění nezakazují vnitrostátní předpisy nebo mezinárodní dohoda u látek podléhajících kontrole.
Pro výbušné látky třídy 1 může být popis nebezpečných věcí doplněn dodatečným popisným textem
uvádějícím obchodní nebo vojenské názvy. Technické názvy musí být uvedeny v závorkách hned
za oficiálním pojmenováním pro přepravu. Rovněž je možno použít vhodný modifikátor, jako
„obsahuje“ nebo „obsahující“, nebo jiná upřesňující slova, jako „směs“, „roztok“ atd., a procentní podíl
technické složky. Např. „UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (OBSAHUJE XYLEN A
BENZEN), 3, II“.

3.1.2.8.1.1

Technickým názvem musí být uznávaný chemický název nebo biologický název nebo jiný název běžně
používaný ve vědeckých a technických publikacích, časopisech a textech. Obchodní názvy nesmějí
být k tomuto účelu používány. U pesticidů se smějí používat jen obvyklé názvy ISO, jiné názvy uvedené
v publikaci Světové zdravotnické organizace (WHO) Recommended Classification of Pesticides by
Hazard and Guidelines to Classification anebo pojmenování jejich aktivní látky (aktivních látek).

3.1.2.8.1.2

Pokud je směs nebezpečných věcí nebo předměty obsahující nebezpečné věci popsána (popsány)
jednou z „J.N.“ položek nebo „druhových“ položek a je-li u této položky uvedeno ve sloupci (6) tabulky
A v kapitole 3.3 zvláštní ustanovení 274, stačí uvést jen dva komponenty, které převážně přispívají
k jednomu nebo více druhům nebezpečí směsi nebo předmětů, vyjma látek, které podléhají kontrole

1

Detaily jsou uvedeny v abecedním seznamu (Tabulka B kapitoly 3.2), např.:
NITROXYLENY, KAPALNÉ 6.1
NITROXYLENY, TUHÉ
6.1

2

1665
3447

K definici teploty autoakcelerační polymerace (SAPT) viz 1.2.1.
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a jejichž popis je zakázán vnitrostátními předpisy nebo mezinárodní dohodou. Je-li kus, který směs
obsahuje, opatřen bezpečnostní značkou, která označuje vedlejší nebezpečí, musí být jedním z obou
v závorkách udaných technických názvů název komponentu, který vyžaduje použití bezpečnostní
značky pro vedlejší nebezpečí.
POZNÁMKA: Viz odstavec 5.4.1.2.2
3.1.2.8.1.3

3.1.3

Následující příklady ukazují, jakým způsobem se u J.N. položek doplňují oficiální pojmenování
pro přepravu technickým názvem věcí:
UN 2902

PESTICID KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N. (drazoxolon);

UN 3394

LÁTKA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, PYROFORNÍ, REAGUJÍCÍ S VODOU
(trimethylgalium).

UN 3540

PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVOU KAPALINU, J.N. (pyrrolidin)

Roztoky nebo směsi
POZNÁMKA: Tam, kde je látka jmenovitě uvedená v tabulce A kapitoly 3.2, musí být identifikována
oficiálním pojmenováním pro přepravu uvedeným ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2. Takové látky
mohou obsahovat technické nečistoty (pocházející například z výrobního procesu) nebo stabilizační
přísady nebo jiné účely nemající vliv na klasifikaci. Avšak, látka jmenovitě uvedená obsahující
technické nečistoty nebo stabilizační přísady nebo jiné účely mající vliv na klasifikaci musí být
považována za roztok nebo směs (viz. 2.1.3.3).

3.1.3.1

Roztok nebo směs nepodléhá předpisům ADR, jestliže charakteristiky, vlastnosti, forma
nebo skupenství roztoku nebo směsi jsou takové, že nesplňují kritéria, včetně kritérií z osobní praxe,
pro zařazení do žádné z tříd.

3.1.3.2

Roztok nebo směs splňující klasifikační kritéria ADR, složené z jedné převažující látky, jmenovitě
uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, a z jedné nebo více látek nepodléhající(ch) ADR, nebo stopových
množství jedné nebo více látek jmenovitě uvedených v tabulce A kapitoly 3.2, musí být přiřazeny k UN
číslu a oficiálnímu pojmenování pro přepravu převažující látky, jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly
3.2, ledaže:
a)

roztok nebo směs je jmenovitě uveden(a) v tabulce A kapitoly 3.2;

b)

pojmenování a popis látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2 výslovně vyjadřují, že se
vztahují jen na čistou látku;

c)

třída, klasifikační kód, obalová skupina nebo fyzikální stav tohoto roztoku nebo směsi jsou
odlišné od třídy, klasifikačního kódu, obalové skupiny nebo fyzikálního stavu látky jmenovitě
uvedené v tabulce A kapitoly 3.2; nebo

d)

charakteristiky nebezpečnosti a vlastnosti roztoku nebo směsi vyžadují opatření v případě
nehody nebo nouzové situace, která jsou odlišná od opatření vyžadovaných pro látku jmenovitě
uvedenou v tabulce A kapitoly 3.2.

Upřesňující slova jako jsou “ROZTOK“ nebo “SMĚS“, musí být přiřazena jako součást oficiálního
pojmenování pro přepravu, např. “ACETON ROZTOK“. Kromě toho, koncentrace roztoku nebo směsi
může být uvedena za základním popisem roztoku nebo směsi, např. “ACETON 75 % ROZTOK“.

3.1.3.3

Roztok nebo směs, splňující klasifikační kritéria ADR, který není jmenovitě uveden(a) v tabulce A
kapitoly 3.2 a je složen(a) ze dvou nebo více nebezpečných věcí se přiřadí pod položku, jejíž oficiální
pojmenování pro přepravu, popis, třída, klasifikační kód a obalová skupina popisuje co nejpřesněji
roztok nebo směs.
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KAPITOLA 3.2
SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
3.2.1

Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí
Vysvětlivky
Každý řádek v tabulce A se týká zpravidla látky (látek) nebo předmětu (předmětů), které jsou zahrnuty
pod určité UN číslo. Jestliže však látky nebo předměty, které náleží ke stejnému UN číslu, mají rozdílné
chemické nebo fyzikální vlastnosti a/nebo přepravní podmínky, může být pro toto UN číslo použito
více po sobě jdoucích řádků.
Každý ze sloupců tabulky A je věnován určitému tématu, jak je uvedeno v následujících vysvětlujících
poznámkách. Průsečík sloupců a řádků (buňka) obsahuje informace týkající se tématu, o kterém se v
tomto sloupci pojednává, pro látku(y) nebo předmět(y) tohoto řádku:


první čtyři buňky identifikují látku(y) nebo předmět(y) patřící k tomuto řádku (dodatečné
informace v tomto ohledu mohou být uvedeny ve zvláštních ustanoveních sloupce (6));



následující buňky udávají platná zvláštní ustanovení, buď ve formě úplné informace, nebo ve
formě kódu. Kódy odkazují na detailní informace obsažené v části, kapitole, oddílu a/nebo
pododdílu, které jsou uvedeny v následujících vysvětlujících poznámkách. Prázdná buňka
znamená buď, že není žádné zvláštní ustanovení a že platí pouze všeobecná ustanovení,
anebo, že platí omezení přepravy uvedené v platných vysvětlujících poznámkách. Je-li v této
tabulce použit alfanumerický kód začínající písmeny „ZU“ označuje zvláštní ustanovení kapitoly
3.3.

Jednotlivé buňky neobsahují odvolávky na platná všeobecná ustanovení. Následující vysvětlující
poznámky udávají pro každý sloupec část(i), kapitolu(y), oddíl(y) a/nebo pododdíl(y), kde jsou
obsažena.
Vysvětlující poznámky pro každý sloupec:
Sloupec (1)

“UN číslo“
Tento sloupec obsahuje UN číslo

Sloupec (2)



nebezpečné látky nebo předmětu, jestliže této látce nebo předmětu bylo
přiděleno vlastní specifické UN číslo, nebo



druhové položky nebo J.N. položky, k níž musí být přiřazeny jmenovitě
neuvedené nebezpečné látky nebo předměty podle kritérií („rozhodovacích
stromů“) časti 2.

“Pojmenování a popis“
Tento sloupec obsahuje pojmenování látky nebo předmětu, napsané velkými
písmeny, pokud této látce nebo předmětu bylo přiděleno vlastní specifické UN číslo,
nebo pojmenování druhové položky nebo J.N. položky, ke které byly nebezpečné
látky nebo předměty přiřazeny podle kritérií (“rozhodovacích stromů“) části 2. Toto
pojmenování musí být použito jako oficiální pojmenování pro přepravu, popřípadě
jako část oficiálního pojmenování pro přepravu (pro další podrobnosti k oficiálnímu
pojmenování pro přepravu viz oddíl 3.1.2).
Za oficiálním pojmenováním pro přepravu je malými písmeny připojen popisný text
k upřesnění rozsahu platnosti položky, pokud mohou být klasifikace a/nebo
přepravní podmínky látky nebo předmětu za určitých okolností rozdílné.
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Sloupec (3a)

“Třída“
Tento sloupec obsahuje číslo třídy, pod jejíž název spadá nebezpečná látka nebo
předmět. Toto číslo třídy se přiřazuje podle postupů a kritérií části 2.

Sloupec (3b)

“Klasifikační kód“
Tento sloupec obsahuje klasifikační kód nebezpečné látky nebo předmětu.

Sloupec (4)



Pro nebezpečné látky nebo předměty třídy 1 sestává kód z čísla podtřídy
a písmena skupiny snášenlivosti, které jsou přiřazeny podle postupů a kritérií
uvedených v odstavci 2.2.1.1.4.



Pro nebezpečné látky nebo předměty třídy 2 sestává kód z číslice a písmena
nebo písmen pro skupinu nebezpečných vlastností, které jsou vysvětleny
v odstavcích 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3.



Pro nebezpečné látky nebo předměty tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2
a 9 jsou kódy vysvětleny v odstavcích 2.2 x.1.21.



Pro nebezpečné věci nebo předměty třídy 8 jsou kódy vysvětleny
v 2.2.8.1.4.1;



Nebezpečné látky nebo předměty třídy 7 nemají klasifikační kód.

“Obalová skupina“
Tento sloupec obsahuje číslo(a) obalové skupiny (I, II nebo III), která je
k nebezpečné látce přiřazena. Tato čísla obalových skupin jsou přiřazena
na základě postupů a kritérií uvedených v části 2. Některým předmětům a látkám
není přiřazena žádná obalová skupina.

Sloupec (5)

“ Bezpečnostní značky“
Tento sloupec obsahuje číslo vzoru bezpečnostních značek/ velkých
bezpečnostních značek (viz pododdíly 5.2.2.2 a 5.3.1.7), které se musí umístit
na kusy, kontejnery, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, MEGC a vozidla.
Avšak pro látky nebo předměty třídy 7 znamená “7X“ vzor bezpečnostní značky
č. 7A, 7B, popř. 7C v závislosti na kategorii (viz odstavce 5.1.5.3.4 a 5.2.2.1.11.1)
nebo velkou bezpečnostní značku č. 7D (viz odstavce 5.3.1.1.3 a 5.3.1.7.2);
Všeobecná ustanovení pro umístění bezpečnostních značek a velkých
bezpečnostních značek (např. počet bezpečnostních značek nebo jejich umístění)
jsou obsažena pro kusy v pododdílu 5.2.2.1 a pro kontejnery, cisternové kontejnery,
MEGC, přemístitelné cisterny a vozidla v oddílu 5.3.1.
POZNÁMKA:
Výše uvedená ustanovení o označování bezpečnostními
značkami nebo velkými bezpečnostními značkami mohou být pozměněna zvláštními
ustanoveními uvedenými ve sloupci (6).

Sloupec (6)

“Zvláštní ustanovení“
Tento sloupec obsahuje číselné kódy zvláštních ustanovení, která je nutno dodržet.
Tato ustanovení postihují široký okruh témat, která souvisejí hlavně s obsahem
sloupců (1) až (5) (např. zákazy přepravy, vynětí z platnosti některých požadavků,
vysvětlivky ke klasifikaci určitých forem dotyčných nebezpečných věcí, jakož
i dodatečná ustanovení pro označování nápisy a bezpečnostními značkami), a jsou
uvedena v kapitole 3.3 v číselném pořadí. Je-li sloupec (6) prázdný, neplatí pro
dotyčné nebezpečné věci ve vztahu k obsahu sloupců (1) až (5) žádné zvláštní
ustanovení.

1

X = číslo třídy nebezpečné látky nebo předmětu, popřípadě bez tečky.
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Sloupec (7a)

“Omezená množství“
Stanovuje maximální množství na vnitřní obal nebo kus pro přepravu nebezpečných
věcí v omezených množstvích podle kapitoly 3.4.

Sloupec (7b)

“Vyňatá množství“
Tento sloupec obsahuje alfanumerický kód s následujícím významem:

Sloupec (8)



„E0“ znamená, že pro nebezpečné věci zabalené ve vyňatých množstvích
neplatí žádné vynětí z platnosti ustanovení ADR;



všechny ostatní alfanumerické kódy začínající písmenem „E“ znamenají, že
ustanovení ADR neplatí, pokud jsou splněny podmínky uvedené v kapitole
3.5.

“Pokyny pro balení“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy příslušných pokynů pro balení:


alfanumerické kódy začínající písmenem “P“ se vztahují na pokyny pro balení
pro obaly a nádoby (vyjma IBC a velkých obalů), alfanumerické kódy
začínající písmenem “R“ se vztahují na pokyny pro balení pro obaly
z jemného plechu. Tyto pokyny jsou uvedeny v pododdílu 4.1.4.1 v číselném
pořadí a určuji, které obaly a nádoby jsou dovoleny. Udávají rovněž, která
všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a která zvláštní
ustanovení pro balení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a 4.1.9 je nutno
dodržet. Pokud sloupec (8) neobsahuje žádný kód začínající písmeny “P“
nebo “R“, nesmějí být dotyčné nebezpečné věci přepravovány v obalech;



alfanumerické kódy začínající písmeny “IBC“ se vztahují na pokyny pro
balení pro IBC. Tyto pokyny jsou uvedeny v pododdílu 4.1.4.2 v číselném
pořadí a určují, které IBC jsou dovoleny. Udávají rovněž, která všeobecná
ustanovení pro balení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a která zvláštní ustanovení
pro balení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 4.1.8 a 4.1.9 je nutno dodržet. Pokud
sloupec (8) neobsahuje žádný kód začínající písmeny “IBC“, nesmějí být
dotyčné nebezpečné věci přepravovány v IBC;



alfanumerické kódy začínající písmeny “LP“ se vztahují na pokyny pro balení
pro velké obaly. Tyto pokyny jsou uvedeny v pododdílu 4.1.4.3 v číselném
pořadí a určují, které velké obaly jsou dovoleny. Udávají rovněž, která
všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a která zvláštní
ustanovení pro balení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a 4.1.9 je nutno
dodržet. Pokud sloupec (8) neobsahuje žádný kód začínající písmeny “LP“,
nesmějí být dotyčné nebezpečné věci přepravovány ve velkých obalech.;

POZNÁMKA: Výše uvedené pokyny pro balení mohou být pozměněny zvláštními
ustanoveními pro balení uvedenými ve sloupci (9a).
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Sloupec (9a)

“Zvláštní ustanovení pro balení“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy použitelných zvláštních ustanovení pro
balení:

Sloupec (9b)



alfanumerické kódy začínající písmeny “PP“ nebo “RR“ se vztahují na
zvláštní ustanovení pro balení pro obaly a nádoby (vyjma IBC a velkých
obalů), která musí být navíc dodržena. Ta jsou uvedena v pododdílu 4.1.4.1
na konci odpovídajícího pokynu pro balení, udaného ve sloupci (8)
(s písmeny “P“ nebo “R“). Pokud sloupec (9a) neobsahuje žádný kód
začínající písmeny “PP“ nebo “RR“, neplatí žádné zvláštní ustanovení pro
balení, uvedené na konci odpovídajícího pokynu pro balení;



alfanumerické kódy začínající písmenem “B“ nebo písmeny „BB“ se vztahují
na zvláštní ustanovení pro balení pro IBC, která musí být navíc dodržena. Ta
jsou uvedena v pododdílu 4.1.4.2 na konci odpovídajícího pokynu pro balení,
udaného ve sloupci (8) (s písmeny “IBC“). Pokud sloupec (9a) neobsahuje
žádný kód začínající písmenem “B“ nebo písmeny „BB“, neplatí žádné
zvláštní ustanovení pro balení, uvedené na konci odpovídajícího pokynu pro
balení;



alfanumerické kódy začínající písmenem “L“ nebo písmeny „LL“ se vztahují
na zvláštní ustanovení pro balení pro velké obaly, která musí být navíc
dodržena. Ta jsou uvedena v pododdílu 4.1.4.3 na konci odpovídajícího
pokynu pro balení, udaného ve sloupci (8) (s písmeny “LP“). Pokud sloupec
(9a) neobsahuje žádný kód začínající písmenem “L“ nebo písmeny „LL“,
neplatí žádné zvláštní ustanovení pro balení, uvedené na konci
odpovídajícího pokynu pro balení.

“Ustanovení o společném balení“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy, začínající písmeny “MP“, ustanovení
vztahujících se na společné balení. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 4.1.10
v číselném pořadí. Jestliže sloupec (9b) neobsahuje žádný kód začínající písmeny
“MP“, platí jen všeobecná ustanovení (viz pododdíly 4.1.1.5 a 4.1.1.6).

Sloupec (10)

“Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky“
Tento sloupec obsahuje alfanumerický kód, který je podle odstavců 4.2.5.2.1 až
4.2.5.2.4 a 4.2.5.2.6 přiřazen pokynu pro přemístitelné cisterny. Tento pokyn pro
přemístitelné cisterny odpovídá nejméně přísným požadavkům, které jsou dovoleny
pro přepravu látky v přemístitelných cisternách. Kódy označující ostatní pokyny pro
přemístitelné cisterny, které jsou rovněž dovoleny pro přepravu látky, jsou obsaženy
v odstavci 4.2.5.2.5. Pokud není uveden žádný kód, není přeprava v přemístitelných
cisternách dovolena, ledaže je uděleno schválení příslušným orgánem, jak je
podrobně uvedeno v pododdílu 6.7.1.3.
Všeobecná ustanovení pro konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, zkoušení a
značení přemístitelných cisteren jsou obsažena v kapitole 6.7. Všeobecná
ustanovení pro používání (např. plnění) jsou obsažena v oddílech 4.2.1 až 4.2.4.
Údaj „M“ znamená, že látka smí být přepravována v UN vícečlánkových
kontejnerech na plyn (MEGC).
POZNÁMKA: Výše uvedené požadavky mohou být pozměněny zvláštními
ustanoveními uvedenými ve sloupci (11).
Může také obsahovat alfanumerické kódy začínající písmeny „BK“ vztahující se
k druhům kontejnerů pro volně ložené látky, popsaným v kapitole 6.11, které smějí
být používány pro přepravu věcí ve volně loženém stavu podle pododdílu 7.3.1.1 (a)
a oddílu 7.3.2.

Sloupec (11)

“Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy zvláštních ustanovení pro přemístitelné
cisterny, která musí být navíc dodržena. Tyto kódy, začínající písmeny “TP“, se
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vztahují na zvláštní ustanovení pro výrobu nebo pro používání přemístitelných
cisteren. Ta jsou obsažena v pododdílu 4.2.5.3.
POZNÁMKA: Pokud je to technicky aplikovatelné, vztahují se tato zvláštní
ustanovení nejen na přemístitelné cisterny uvedené ve sloupci (10), ale i na
přemístitelné cisterny, které mohou být používány podle tabulky v 4.2.5.2.5.
Sloupec (12)

“Kódy cisteren pro cisterny ADR“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy odpovídající typu cisterny podle
odstavce 4.3.3.1.1 (pro plyny třídy 2) nebo odstavce 4.3.4.1.1 (pro látky tříd 3 až 9).
Tento typ cisterny odpovídá nejméně přísným požadavkům na cisterny, které jsou
dovoleny pro přepravu dotyčné látky v cisternách ADR. Kódy odpovídající ostatním
dovoleným typům cisteren jsou uvedeny v odstavci 4.3.3.1.2 (pro plyny třídy 2) nebo
v odstavci 4.3.4.1.2 (pro látky tříd 3 až 9). Není-li uveden žádný kód, přeprava
v cisternách ADR není dovolena.
Pokud je v tomto sloupci uveden kód cisterny pro tuhé látky (S) a pro kapalné látky
(L), znamená to, že tato látka smí být podávána k přepravě v cisternách v tuhém
nebo kapalném (roztaveném) stavu. Obyčejně platí toto ustanovení pro látky
s bodem tání mezi 20 °C a 180 °C.
Pokud je v tomto sloupci uveden pro tuhou látku pouze kód cisterny pro kapalné
látky (L) znamená to, že tato látka smí být podávána k přepravě v cisternách jen
v kapalném (roztaveném) stavu.
Všeobecné požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, zkoušení a značení,
které nejsou uvedeny v kódu cisteren, jsou obsaženy v oddílech 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3
a 6.8.5. Všeobecná ustanovení pro používání (např. nejvyšší stupeň plnění, nejnižší
zkušební tlak) jsou obsažena v oddílech 4.3.1 až 4.3.4.
Písmeno “(M)“ za kódem cisterny znamená, že látka smí být přepravována také
v bateriových vozidlech nebo MEGC.
Znaménko “(+)“ za kódem cisterny znamená, že alternativní používání cisteren je
povoleno pouze tehdy, je-li to uvedeno v osvědčení o schválení typu.
K cisternám z vyztužených plastů viz oddíl 4.4.1 a kapitolu 6.9.; k cisternám pro
podtlakové vyčerpávání odpadů viz oddíl 4.5.1 a kapitolu 6.10.
POZNÁMKA: Výše uvedené požadavky mohou být pozměněny zvláštními
ustanoveními uvedenými ve sloupci (13).

Sloupec (13)

“Zvláštní ustanovení pro cisterny ADR“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy zvláštních ustanovení pro cisterny
ADR, která je nutno navíc dodržet:


Alfanumerické kódy začínající písmeny “TU“ se vztahují na zvláštní
ustanovení pro používání těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 4.3.5.



Alfanumerické kódy začínající písmeny “TC“ se vztahují na zvláštní
ustanovení pro konstrukci těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4
(a).



Alfanumerické kódy začínající písmeny “TE“ se vztahují na zvláštní
ustanovení pro výstroj těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (b).



Alfanumerické kódy začínající písmeny “TA“ se vztahují na zvláštní
ustanovení pro schvalování typu těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu
6.8.4 (c).



Alfanumerické kódy začínající písmeny “TT“ se vztahují na zvláštní
ustanovení pro zkoušení těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (d).



Alfanumerické kódy začínající písmeny “TM“ se vztahují na zvláštní
ustanovení pro značení těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (e).
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POZNÁMKA: Pokud je to technicky aplikovatelné, vztahují se tato zvláštní
ustanovení nejen na cisterny uvedené ve sloupci (12), ale i na cisterny, které mohou
být používány podle hierarchie cisteren v 4.3.3.1.2 a 4.3.4.1.2.
Sloupec (14)

“Vozidla pro přepravu v cisternách“
Tento sloupec obsahuje kód specifikující vozidlo (včetně tažného vozidla přívěsů
nebo návěsů) (viz oddíl 9.1.1), které je třeba použít pro přepravu látky v cisterně
podle oddílu 7.4.2. Požadavky týkající se konstrukce a schvalování těchto vozidel
jsou obsaženy v kapitolách 9.1, 9.2 a 9.7.

Sloupec (15)

“Přepravní kategorie / (Kód omezení pro tunely)“
Tento sloupec obsahuje v horní části buňky číslici udávající přepravní kategorii, do
které látka nebo předmět patří, za účelem vynětí z platnosti vztahujícího se
k množstvím přepravovaným dopravní jednotkou (viz pododdíl 1.1.3.6). Pokud
nebyla přiřazena žádná přepravní kategorie, vyjádří se to zápisem „-„.
Ve spodní části buňky (v závorkách) obsahuje kód omezení pro tunely, které
odkazuje na omezení pro průjezd vozidel převážející látky nebo předměty silničními
tunely. Tyto jsou uvedeny v Kapitole 8.6. Není-li uveden žádný kód omezení pro
tunely, je to označeno ‘()’.

Sloupec (16)

“Zvláštní ustanovení pro přepravu kusů“
Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmenem „V“,
příslušných zvláštních ustanovení (pokud jsou) pro přepravu v kusech. Tato
ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.2.4. Všeobecná ustanovení pro přepravu
v kusech jsou obsažena v kapitolách 7.1 a 7.2.
POZNÁMKA: Navíc platí zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci
uvedená ve sloupci (18).

Sloupec (17)

„Zvláštní ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu“
Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmeny „VC“, jakož
i alfanumerický(é) kód(y), začínající písmeny „AP“, příslušných ustanovení pro
přepravu ve volně loženém stavu. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.3.3.
Pokud žádné zvláštní ustanovení identifikované kódem „VC“ nebo odkaz na zvláštní
odstavec, výslovně dovolující tento způsob přepravy, není uveden(o) v tomto
sloupci, a pokud žádné zvláštní ustanovení identifikované kódem „BK“ nebo odkaz
na zvláštní odstavec, výslovně dovolující tento způsob přepravy, není uveden(o) ve
sloupci,(10), není přeprava ve volně loženém stavu dovolena. Všeobecná
a dodatečná ustanovení týkající se přepravy ve volně loženém stavu jsou k nalezení
v kapitolách 7.1 a 7.3.
POZNÁMKA: Navíc je nutno dodržet zvláštní ustanovení uvedená ve sloupci (18),
týkající se nakládky, vykládky a manipulace.

Sloupec (18)

“Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci“
Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmeny “CV“,
příslušných zvláštních ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci. Tato
ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.5.11. Jestliže sloupec (18) neobsahuje žádný
kód, platí jen všeobecná ustanovení (viz oddíly 7.5.1 až 7.5.10).

Sloupec (19)

“Zvláštní ustanovení pro provoz“
Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmenem “S“,
příslušných zvláštních ustanovení pro provoz, která jsou uvedena v kapitole 8.5.
Tato ustanovení je nutno použít vedle předpisů kapitol 8.1 až 8.4, avšak v případě
rozporu s předpisy kapitol 8.1 až 8.4 platí zvláštní ustanovení.

Sloupec (20)

“Identifikační číslo nebezpečnosti“
Tento sloupec obsahuje číslo, složené ze dvou nebo tří číslic (v určitých případech
s předřazeným písmenem “X“) pro látky a předměty tříd 2 až 9 a pro látky a předměty

272

třídy 1 klasifikační kód /viz sloupec (3b)/. V případech popsaných v pododdílu 5.3.2.1
se toto číslo musí objevit v horní části oranžové tabulky. Význam identifikačních čísel
nebezpečnosti je vysvětlen v pododdílu 5.3.2.3.
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TABULKA A
SEZNAM LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ADR
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