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Jmenovitě vybrané nebezpečné látky dle zákona 59/2006 Sb. [3] 
Množství v tunách Č. Nebezpečné látky 

Sloupec  

1 

Sloupec 

2 

1 Dusičnan amonný (viz poznámka 1) 5000 10000 

2 Dusičnan amonný (viz poznámka 2) 1250 5000 

3 Dusičnan amonný (viz poznámka 3) 350 2500 

4 Dusičnan amonný (viz poznámka 4) 10 50 

5 Dusičnan amonný (viz poznámka 5) 5000 10000 

6 Dusičnan amonný (viz poznámka 6) 1250 5000 

7 Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli 1 2 

8 Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli  0,1 

9 Brom 20 100 

10 Chlór 10 25 

11 Sloučeniny niklu ve formě inhalovatelného prášku (oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, 

disulfid triniklu, oxid niklitý) 

 1 

12 Ethylenimin 10 20 

13 Fluor 10 20 

14 Formaldehyd (koncentrace ≥ 90%) 5 50 

15 Vodík 5 50 

16 Chlorovodík (zkapalněný) 25 250 

17 Alkyly olova 5 50 

18 Zkapalněné extrémně hořlavé plyny (včetně LPG) a zemní plyn 50 200 

19 Acetylen 5 50 

20 Ethylenoxid 5 50 

21 Propylenoxid 5 50 

22 Methanol 500 5000 

23 4,4-Methylenbis(2-chloranilin) nebo soli ve formě prášku  0,01 

24 Methyl-isokyanát  0,15 

25 Kyslík 200 2000 

26 Toluen-diisokyanát 10 100 

27 Karbonyl dichlorid (fosgen) 0,3 0,75 

28 Arsenovodík (arsin) 0,2 1 

29 Fosforovodík (fosfin) 0,2 1 

30 Chlorid sirnatý  1 

31 Oxid sírový 15 75 



 

Množství v tunách Č. Nebezpečné látky 

Sloupec  

1 

Sloupec 

2 

32 Ropné produkty: 

(a) automobilové a jiné benzíny 

(b) petroleje (včetně paliva pro tryskové motory) 

(c) plynové oleje (zahrnující motorové nafty, topné oleje pro domácnosti a jiné směsi plynových olejů) 

2500 25000 

33 Polychlorované dibenzofurany a polychlorované dibenzodioxiny (včetně 

TCDD), počítané jako TCDD ekvivalent 

 0,001 

34 Tyto KARCINOGENY v koncentracích větších než 5 % hmotnostních: 

4-aminobifenyl nebo jeho soli, benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, bis(chlormethyl) ether, 

chlormethyl methyl ether, 1,2-dibromethan, diethyl sulfát, dimethyl sulfát, dimethylkarbamoyl chlorid, 

1,2-dibrom-3-chlorpropan, 1,2-dimethyl hydrazin, dimethyl nitrosoamin, hexamethylfosfotriamid, 

hydrazin, 2-nafthylamin nebo jeho soli, 4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton 

0,5 2 

 

 

 

• Poznámka 1 - Dusičnan amonný (5 000/10 000) - hnojiva schopná samovolného 

rozkladu. 

• Poznámka 2 - Dusičnan amonný (1 250/5 000) - jakost pro hnojiva. 

• Poznámka 3 - Dusičnan amonný (350/2 500) - průmyslová jakost. 

• Poznámka 4 - Dusičnan amonný (10/50) - materiál nevyhovující požadované 

specifikaci a hnojiva, která nesplňují požadavky detonační zkoušky. 

• Poznámka 5 - Dusičnan draselný (5 000/10 000) - směsná hnojiva na bázi 

dusičnanu draselného s dusičnanem draselným ve formě granulí nebo 

mikrogranulí. 

• Poznámka 6 - Dusičnan draselný (1 250/5 000) - směsná hnojiva na bázi 

dusičnanu draselného s dusičnanem draselným v krystalické formě. 
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Ostatní nebezpečné látky, klasifikovány do podle nebezpečných 

vlastností dle zákona 59/2006 Sb. [3] 

 
Množství v tunách 

 

Nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako 

Sloupec 

1 

Sloupec 

2 

1. Vysoce toxické 5 20 

2. Toxické 50 200 

3. Oxidující 50 200 

4. Výbušné 

když látka, přípravek nebo předmět patří do podtřídy 1.4 Dohody ADR 

50 200 

5. Výbušné 

když látka, přípravek nebo předmět patří do kteréhokoliv z podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 Dohody ADR 

nebo jsou označeny standardními větami označujícími specifickou rizikovost R2 nebo R3 

10 50 

6. Hořlavé (viz poznámka 1(a)) 5000 50000 

7a. Vysoce hořlavé (viz poznámka 1(b) bod 1)) 50 200 

7b. Vysoce hořlavé kapaliny (viz poznámka 1(b) bod 2) 5000 50000 

8. Extrémně hořlavé (viz poznámka 1(c)) 10 50 

 

 

100 

 

 

200 

9. Nebezpečné pro životní prostředí, označené standardními větami 

označujícími specifickou rizikovost: 

i) R50: vysoce toxické pro vodní organismy (zahrnující R50/53) 

ii)R51/53: toxické pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodném prostředí  

200 

 

500 

 

 

100 

 

 

500 

10. Další nebezpečné vlastnosti které nejsou uvedeny výše ve spojení se 

standardními větami označujícími specifickou rizikovost: 

i)R14: reaguje prudce s vodou (včetně R14/15) 

ii)R29: při styku s vodou se uvolňuje toxický plyn 50 200 

 

 

 

 

 



 

Poznámka 1 

Pro účely zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií „hořlavá“, „vysoce 

hořlavá“ a „extrémně hořlavá“ znamená: 

a) hořlavé kapaliny: látky a přípravky, které mají bod vzplanutí vyšší než nebo 

rovno 21 °C a méně než nebo rovno 55 °C (označení specifické rizikovosti 

standardní větou R10), podporující hoření; 

b) vysoce hořlavé kapaliny  

1) - látky a přípravky, které se mohou zahřát a nakonec vzplanout v kontaktu 

se vzduchem za okolní teploty bez jakéhokoli přívodu energie (označení 

specifické rizikovosti standardní větou R17), 

2) - látky a přípravky, které mají bod vzplanutí nižší než 55 °C a které 

zůstávají pod tlakem kapalné, u kterých zejména podmínky zpracování 

jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné 

havárie, 

3) látky a přípravky s bodem vzplanutí nižším než 21 °C, které nejsou 

extrémně hořlavé (označení specifické rizikovosti standardní větou R11, 

druhá odrážka písm. b) bod 1). 

c) extrémně hořlavé plyny a kapaliny: 

1) kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí nižší než 0 °C a bod 

varu (nebo v případě rozmezí varu počáteční bod varu), který je za 

normálního tlaku nižší nebo rovný 35 °C (označení specifické rizikovosti 

standardní větou R12), 

2) plyny, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem za okolní teploty a tlaku 

(označení specifické rizikovosti standardní větou R 12), vyskytující se v 

plynném nebo nadkritickém stavu,  

3) hořlavé a vysoce hořlavé kapalné látky a přípravky udržované o teplotě 

nad jejich bodem varu. 

 


