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Anotace 
JARECKÝ, L. Návěsové cisterny pro přepravu nebezpečných látek na pozemních 

komunikacích. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2009, 40 s. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou používaných souhrnných typu návěsových 

cisteren v ČR převážející nebezpečné látky. Popisuje jejich konstrukční provedení, jak by 

měly být projektované a vybavené. Práce obsahuje návrh metodického listu jako  

informačního podkladu a přehledu o cisternách pro podporu při zásazích jednotek PO u nehod 

cisteren. V této práci jsem se taky zmínil o předpisech a požadavcích dotčených při přepravě 

nebezpečných látek, u kterých je nutné, aby je znali  nejen přepravci. 

Klíčová slova: cisterna, přeprava, nebezpečná látka, ADR   

Annotation 
JARECKÝ, L. Semi – Trailer Tanks for Transport of Dangerous Substance on 

Terrestrial Communications. Bachelor Essay, Ostrava, VŠB – TU, 2009, 40 p. 

 

Bachelor's essay deals with the analysis of aggregate type of semi-trailers tanks, used 

in the Czech Republic, which are carrying dangerous substances. It describes their 

construction, as should be designed and equipped. The work includes proposal of a 

methodological sheet as an information basis and overview about the tanks to support the 

interventions of the fire department in accidents tanks. In this work, I also mentioned the rules 

and requirements concerning of dangerous substances, which is necessary to know not only 

the carrier.  
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1 ÚVOD 

V dnešním stále modernějším světě dochází k rychlému vývoji a modernizaci lidské 

společnosti. Následkem toho je větší spotřeba materiálu a surovin potřebných pro průmysl, 

obchodování a lidskou společnost. Dochází tak ke značnému nárůstů přepravy těchto látek. 

Nejčastěji se pro dopravu využívá silniční přeprava materiálu po pozemních komunikacích, 

která vyvolává zvýšení rizika spojené s četností a rozšířeností jejího používání z hlediska 

dopravních nehod.  

Nárůst používání nebezpečných látek v celosvětové úrovni znamená taktéž zvýšení 

silniční přepravy s těmito látkami. U takových zásilek je třeba si uvědomit, že s jejich 

přepravou jsou vždy spojena závažnější rizika, a to z důvodů nejen samotné dopravní nehody, 

jak je tomu u běžné přepravy, ale hlavně z následků, které můžou při havárií vzniknout. Jak 

zvýšená pravděpodobnost ohrožení zdraví lidí, životního prostředí, smrtelných zranění, tak 

velikost ekonomických ztrát je při havárií s výskytem nebezpečných látek podstatně větší 

z důvodů samotného chování nebezpečných látek. Proto se nesmí přeprava podceňovat a musí 

být neustále aktuální její bezpečnost. Každá přeprava zásilek od odesilatelů k příjemcům musí 

být bezpečná, což ve zvýšené míře platí právě o přepravě nebezpečných látek. Proto jsou na 

dopravu nebezpečného nákladu kladeny náročnější podmínky a zpřísňují se požadavky na 

dopravní prostředky. Z toho vyplývá, že jak provedení tak konstrukce samotných vozidel je 

značně odlišná od běžných dopravních prostředků. V zájmu snížení výše uvedených rizik, 

vyplývajících ze silniční přepravy nebezpečných látek máme určité specifické nároky, jejichž 

cílem je zamezení nehodám a haváriím včetně jejich následků.  

Pro zasahující jednotky u takovýchto havárií však vznikají náročnější podmínky 

zásahu při činnostech související s odstraňováním a zamezením následků havárie na takto 

speciálně vybavených a zkonstruovaných dopravních prostředcích. Samotná znalost 

veškerého zařízení příslušníků jednotek požární ochrany na dopravních prostředcích 

převážející nebezpečnou látku není zcela možná, proto je nutné aby příslušníci měli alespoň 

základní charakteristické nastínění informací o návěsových cisternách pro přepravu 

nebezpečných látek. Věděli jak se jednotlivé konstrukční komponenty a části vozidla 

používají a k čemu jsou určené. Tato práce se snaží  nastínit a zhodnotit konstrukční 

provedení cisteren pro použití při zásazích jednotek požární ochrany při haváriích cisteren.  
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1.1 Rešerše 

Při studiu problematiky návěsových cisteren jsem se setkal s následující literaturou: 

Sdělení 13/2009 Sb. Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 

Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 

Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s., č. 33/2005 Sb. a č. 14/2007 Sb. o vyhlášení přijetí změn  

a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“  

a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody  

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).  

Z tohoto dokumentu jsem čerpal základní požadavky na dopravní prostředky včetně 

technických požadavku na vozidlo. Je to základní předpis na přepravu nebezpečných látek po 

silnici. 

 

BÁRTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. 2. vyd., Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2005, 211 s., 

ISBN 86-86634-59-0. 

Autorka se zabývá novou právní úpravou při nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami v souladu s požadavky EU včetně náznaků dalšího vývoje. Dále se pak zmiňuje o 

restrukturalizaci předpisu ADR.  

 

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K., HANUŠKA, Z., ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky II. 1. 

vyd., Edice SPBI Spektrum,  Ostrava, 2004, 190 s., ISBN: 80-86634-47-7. 

Tato publikace nám poskytuje základní informace o nebezpečných látkách, 

informacích a informačních systémech a o taktice jednotek PO při zdolávání mimořádných 

událostí s přítomností nebezpečných látek. Kniha je určena hlavně pro pracovníky 

záchranných služeb.  

 

Bezpečne s nebezpečnými vecami 2007. CMS Trend spol. s r.o., Bratislava, 132 s. 

Jedná se o učebnici pro účastníky školení o přepravě nebezpečných věcí silniční 

dopravou v souladu s ADR. Je vhodnou příručkou pro všechny, kteří se zaobírají přepravou, 

manipulací, skladováním nebezpečných věcí. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A LEGISLATIVA 

Pro pochopení a správnou orientaci v okruhu problematiky přepravy nebezpečných 

látek je třeba aby byly jasně definovány pojmy a nebyly zaměněny výrazy, které by vedly 

k nepochopením nebo nesprávným výkladům, při kterých by mohlo dojít k omylu. Proto jsou 

jasně definovány pojmy které přesně vysvětlují charakter slova. K dalším důležitým věcem 

pro správné fungování přepravy je nutné dodržovat legislativu, která se dotýká přepravy 

nebezpečných látek. V kapitole 2.2 jsem uvedl dotčené právní předpisy, které se přepravy 

nebezpečných látek týkají a je nutné aby je znali a splňovali lidé kteří se na přepravě podílejí 

jako jsou přepravní firmy tak i hasiči v případě havárie.  

2.1 Definice pojmů 

Do této části jsem vybral pojmy, které se nejvíce dotýkají přepravy nebezpečných věcí 

a jsou přesně definované v zákonech a jiných právních předpisech. 

Nebezpečné látky resp. přípravky  – jsou látky resp. přípravky, které za podmínek 

stanovených zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 

klasifikovány jako: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, mutagenní, 

toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí [11]. 

Nebezpečné věci – jsou látky a předměty, pro jejich povahu, vlastnosti nebe stav 

může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo 

ohroženo životní prostředí [9]. 

Odpad – látka, roztok, směs nebo předmět, který nemůže být používán jako takový, 

který se však přepravuje pro další zpracování, uložení na skládce nebo likvidaci spálením 

nebo jinými disponibilními metodami [1]. 

Nebezpečný odpad – je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 [12]. 
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Pozemní komunikace – je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a 

chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

V České republice se pozemní komunikace dělí na tyto kategorie: dálnice, silnice, místní 

komunikace a účelové komunikace [10]. 

Přeprava – přemístění nebezpečných věcí, včetně zastávek nezbytných vzhledem 

k dopravním podmínkám a včetně všech dob, po které jsou nebezpečné věci uloženy ve 

vozidlech, cisternách nebo kontejnerech a které jsou nezbytné vzhledem k provozním 

podmínkám před, během a po přemístění [1].  

Dopravní jednotka – motorové vozidlo bez přípojného vozidla nebo jízdní souprava 

tvořená motorovým a přípojným vozidlem [1].  

Uzavřené vozidlo – vozidlo s uzavíratelnou nadstavbou [1]. 

Cisterna – nádrž včetně své provozní a konstrukční výstroje. Pokud je používán tento 

pojem samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, snímatelnou 

cisternu nebo nesnímatelnou cisternu, včetně cisteren tvořící články bateriových vozidel nebo 

MEGC [1]. 

Cisternové vozidlo – vozidlo určené pro přepravu kapalin, plynů nebo práškových 

nebo zrnitých látek a zahrnující jednu nebo více nesnímatelných cisteren. Kromě vlastního 

vozidla nebo je nahrazujících částí podvozku cisternové vozidlo zahrnuje jedno nebo více 

nádrží, jejich výstroj a upevňovací prvky pro jejich připevnění na vozidlo nebo části 

podvozku [1]. 

Nádrž – plášť obsahující látku, včetně otvorů a uzávěrů [1]. 

Konstruk ční výstroj – znamená [1]: 

• pro cisterny cisternového vozidla nebo snímatelnou cisternu vnější nebo vnitřní 

výztužné, upevňovací, ochranné a stabilizační prvky nádrže; 

• pro cisterny cisternového kontejneru vnější nebo vnitřní výztužné, upevňovací, 

ochranné a stabilizační prvky nádrže; 

• pro články bateriového vozidla nebo MEGC vnější nebo vnitřní výztužné, 

upevňovací, ochranné a stabilizační prvky nádrže nebo nádoby. 
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Provozní výstroj – znamená [1]: 

• cisteren znamená plnicí a vyprazdňovací, větrací, bezpečnostní, ohřívací a 

tepelně izolační zařízení a měřicí přístroje; 

• článku bateriového vozidla nebo MEGC znamená plnicí a vyprazdňovací 

zařízení, včetně propojovacího potrubí, bezpečnostní zařízení a měřící 

přístroje. 

Nejvyšší dovolená celková hmotnost pro cisterny – je vlastní hmotnost cisterny a 

nejvyšší dovolená užitečná hmotnost [1]. 

Vnit řní objem nádrže nebo komory nádrže – cisterny je celkový vnitřní objem 

nádrže nebo komory nádrže vyjádřený v litrech nebo kubických metrech. Není-li možno nádrž 

nebo komoru nádrže z důvodů jejího tvaru nebo konstrukce zcela naplnit, musí se pro určení 

stupně plnění a pro značení cisterny použit tento snížený vnitřní objem [1]. 

Stupeň plnění – poměr hmotnosti plynu k hmotnosti vody při 15 °C, která by zcela 

naplnila tlakovou nádobu připravenou pro použití [1]. 

Nejvyšší provozní tlak (přetlak) – je nejvyšší z následujících tří hodnot [1]: 

(a) nejvyšší účinný tlak dovolený v cisterně během jejího plnění (nejvyšší 

dovolený plnící tlak); 

(b) nejvyšší účinný tlak dovolený v cisterně během jejího vyprazdňování (nejvyšší 

dovolený vyprazdňovací tlak); 

(c) účinný přetlak, kterému je cisterna vystavena svým obsahem (včetně cizích 

plynů, které může obsahovat) při nejvyšší provozní teplotě. 

Plnicí tlak  – nejvyšší tlak skutečně vyvinutý v cisterně při jejím plnění pod tlakem.  

Vyprazdňovací tlak – nejvyšší tlak skutečně vyvinutý v cisterně při jejím 

vyprazdňování pod tlakem. 

Zkušební tlak – tlak, který se musí použít během první a periodické tlakové zkoušky. 
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2.2 Legislativa 

Legislativa přepravy nebezpečných látek po ČR není dotčena pouze právními předpisy 

ČR, ale jsou v nich zakotveny i mezinárodní předpisy, které se týkají přepravy po území ČR. 

Proto jsou v následující kapitole 2.2 rozděleny předpisy do dvou částí mezinárodní a české 

předpisy [8]. 

2.2.1 Mezinárodní předpisy 

Mezi jeden z nejdůležitějších mezinárodních předpisů týkající se přepravy 

nebezpečných věcí v silniční dopravě patří: 

• ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  

(z Accord Dangereuses Route). 

Dohoda ADR vznikla dne 30. září 1957 v Ženevě pod patronací Evropské 

hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) a vstoupila v platnost dne 29. 

ledna 1968. ČSSR k ní přistoupila v roce 1987 a samostatná Česká republika v roce 1993. 

K Dohodě ADR přistoupilo prozatím 42 členských států z Evropy, Asie a Afriky. ADR se 

skládá ze samotné Dohody a vykonávajících předpisů, které jsou obsáhnuté v Přílohách A  

a B. 

ADR se používá na mezinárodní dopravní operace vykonané na území nejméně dvou 

členských států a navíc byla přijata členskými státy Evropské unie (EU) jako základní předpis 

na přepravu nebezpečných věcí mezi členskými státy EU. Stále větší počet nečlenských státu 

EU má přijatou ADR do vnitrostátní legislativy. Hlavním cílem ADR je co nejvíce snižovat 

rizika spojená s přepravou nebezpečných látek po silnici. Dalšími cíly jsou sjednocení 

podmínek pro zařazení nebezpečných látek do tříd podle vlastností, stanovení podmínek pro 

jejich přepravu, balení a označování bezpečnostními značkami, používání a vyplňování 

stanovených dokladů. ADR dále stanovuje požadavky na dopravní prostředky včetně 

technických požadavků na vozidlo pro jednotlivé třídy a ustanovuje omezení množství 

přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci apod. [17]. 

. 

Vykonávací předpisy jsou rozepsány do dvou základních částí – Přílohy A a Přílohy 

B, které jsou rozděleny na devět částí. 
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Příloha A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a  

předmětů (části 1 – 7). 

Část 1. Všeobecná ustanovení. 

Část 2. Klasifikace.  

Část 3. Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro  

omezená množství. 

Část 4. Ustanovení o používaní obalů a cisteren. 

Část 5. Postupy při odeslání. 

Část 6. Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené  

látky (IBC), velkých obalů a cisteren. 

Část 7. Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace. 

 

Příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě (části 8 – 9). 

Část 8. Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady 

Část 9. Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 

 

2.2.2 České předpisy 

• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Aby bylo možné zakotvit do právního řádu České republiky přílohy ADR, bylo 

důležité uložit povinnosti uváděné v těchto přílohách do zákona. Podle tohoto zákona je 

dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené ADR. Přeprava jaderných materiálů 

a  radionuklidových zářičů se řídí zvláštními právními předpisy. Ministerstvo dopravy ČR 

může podle dohody ADR povolit na omezenou dobu, nejvíce však na 5 let, provádění silniční 

přepravy nebezpečných věcí za odchylných podmínek od ADR. V zákoně o silniční dopravě 

se dále nachází podmínky přepravy zavazadel, včetně podmínek, za kterých si lze jako 

zavazadlo vzít nebezpečné věci. Přesně vymezuje povinnosti odesílatelů, dopravců a 

příjemců, státní dozor nad plněním těchto povinností a sankce, které je možné udělit 

dopravcům a odesílatelům za neplnění jejich povinnosti. 
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• Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. 

V tomto zákonu se píše že každá osoba převážející nebezpečné věci musí dodržovat 

tento zákon. Zákon popisuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a nařizuje při 

přepravě nebezpečných věcí, že řidič musí dodržovat, narozdíl od řidičů nepřepravující 

takovýto náklad, určené zákazové značky jako „Zákaz vjezdu vozidel přepravující 

nebezpečný náklad“, zákaz se vztahuje na vozidla přepravující výbušniny, snadno hořlavý 

nebo jinak nebezpečný náklad. „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může 

způsobit znečištění vody“, tato značka zakazuje vjezd vozidlům přepravující ropu, ropné 

materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody. Množství a povaha 

nákladu mohou být uvedeny v dodatkové tabulce. Zákon o silničním provozu určuje 

dodržování pokynů průjezdu vozidel přepravující nebezpečné věci. 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento zákon se zabývá chemickými látkami a přípravky, ale už ne různými druhy 

jejich dopravy. Cílem zákona je dosažení souladu při uvádění chemických látek a chemických 

přípravků na trh s příslušnými právními předpisy. Na rozdíl od zákona o silniční dopravě [9] 

se nepoužívá název nebezpečné věci ale je zde definován pojem chemické látky a přípravky. 

V zákoně je možné nalézt obecné zákony klasifikace látek a přípravků, hodnocení 

nebezpečnosti a zkoušení látek a přípravků, základní podmínky registrace včetně, obsah 

bezpečnostního listu, podmínky oznamování nebezpečných látek apod. důležitou částí je taky 

příloha o minimální koncentraci nebezpečných vlastností, které se berou v úvahu při 

klasifikaci látek a přípravků. Další významnou částí je balení a označování chemických látek 

a přípravků. 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Je zde detailně popsáno hodnocení nebezpečných vlastností odpadů včetně odborné 

způsobilosti k hodnocení, balení, označování nebezpečných odpadů atd. Pokud je 

přepravován nebezpečný odpad, musí být tento odpad označen podle ADR a ještě navíc 

nápisem v souladu s tímto zákonem. Původce a oprávněná osoba, která nakládá 

s nebezpečným odpadem jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu  

a místa tímto listem vybavit. Při přepravě nebezpečných odpadů musí fyzická nebo právnická 

osoba podnikající v této oblasti vest evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady. 

Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě 

zabezpečované dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. 
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• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice 

uváděny na trh nebo do oběhu s výjimkou kontejnerů. Zákon obsahuje základní povinnosti při 

nakládání s obaly a odpady obalů, poskytuje informace o autorizované obalové společnosti, o 

registračních a evidenčních poplatcích, výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly  

a odpady z obalů, a ochranných opatřeních a sankcích. Pro obaly určené k přepravě 

nebezpečných výrobků se stanovuje povinnost zajistit stažení těchto vyprázdněných obalů 

z oběhu a trhu a jejich recyklaci tomu, kdo takový obal poprvé naplnil nebezpečným 

výrobkem nebo ho naplněný takovým nebezpečným výrobkem uvedl do oběhu. 

2.3 Třídění látek 

V předpisu ADR jsou nebezpečné látky a předměty rozděleny do tříd nebezpečnosti. 

Třída uvádí základní (tzv. převažující) nebezpečí látky, vycházející z jejich fyzikálně 

chemických vlastností a technicko bezpečnostních parametrů, charakterizujících nebezpečí 

kvantitativně [3]. 

Tabulka 1 – Rozdělení tříd nebezpečnosti  

Třída Název třídy 

Třída 1 Výbušné látky a předměty 

Třída 2 Plyny 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky 

Třída 4.2 Samozápalné látky 

Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Jedovaté látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní materiál 

Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 
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3 ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY CISTEROVÝCH 

VOZIDEL 

Podle rozdílných vlastností cisteren je třeba, aby byly rozděleny do určitých skupin, 

tak aby bylo možné dále vést na ně specifické požadavky, které by měli splňovat pro 

bezpečnou přepravu nebezpečných látek. 

3.1 Základní rozdělení cisteren 

Cisterny je možné rozdělit podle různých kritérií. Z hlediska ADR je možné rozdělit 

cisterny do tří kategorií viz. obrázek 1.  

 

Obrázek 1 – Rozdělení cisteren 

3.1.1 Konstruk ční řešení: 

Nejlépe vhodným a použitelným dělení cisteren z pohledu zasahujících jednotek je 

dělení podle konstrukčního hlediska a spojení se základním vozidlem se dělí na: 

• Cisternový kontejner  

Je to výměnná nadstavba, skříň nebo jiná podobná konstrukce, která je speciálně 

zkonstruovaná pro přepravu věcí jedním nebo více druhy doprav bez toho aby došlo ke změně 

nákladu. Cisternový kontejner zahrnuje nádrž a její výstroj včetně zařízení umožňující 

přemístění cisternového kontejneru a usnadnění manipulace, která se užívá zvláště při jeho  

Rozdělení cisteren 

Podle konstrukčního řešení Podle materiálu z kterého  
jsou cisterny vyrobené 

Podle charakteru látky, které jsou 
 v cisterně přepravovány 

• Přepravu plynů 
• Přepravu kapalin 
• Přepravu granulí, 

vloček a prášků 
• Podtlakové na 

odpady 

•  • Cisternový kontejner 
• Přemístitelná cisterna 
• Snímatelná cisterna 
• Nesnímatelná cisterna 
• Bateriové vozidlo 
• MEGC kontejner 
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překládce z jednoho dopravního prostředku na 

jiný, bez výrazné změny rovnovážné polohy. 

Manipulace je možná i s plným kontejnerem. 

Jeho zkonstruování je uzpůsobena tak, aby 

mohl být lehce naplněn a vyprázdněn. Je určený 

ke stálému používání a dostatečně dimenzovaný 

pro opakované použití. Používá se pro přepravu 

plynů, kapalin, práškových nebo zrnitých látek. 

Je-li použit pro přepravu látek třídy 2, má 

vnitřní objem víc než 0,45 m3 (450 l). 

• Přemístitelná cisterna 

Multimodální (víceúčelová) cisterna, 

která je-li použita pro přepravu látek třídy 2, 

má vnitřní objem větší než 450 litrů. Je složená 

z nádrže vybavené obslužným a konstrukčním 

zařízením jako kluzné lišty, výztuže apod., 

které s cisternou umožňují mechanickou 

manipulaci. Přemístitelná cisterna je vybavena 

vnějšími stabilizačními prvky na nádrži. 

S cisternou se dá manipulovat i když je 

naplněna a je zkonstruována tak, že je možné její naložení na vozidlo nebo loď. 

• Snímatelná cisterna 

Je téměř stejná jako cisternový kontejner, 

kdy se připevňuje za spodní část k přepravnímu 

prostředku a tuto snímatelnou cisternu nese na 

svém rámu. Používá se společně s nosičem 

kontejneru. Nemá vrchní konstrukční část jako 

cisternový kontejner. Není konstruována pro 

přepravu věcí beze změny nákladu a může s ní 

být normálně manipulováno pouze, když je 

prázdná, přičemž manipulace se neprovádí za vrch cisterny. Má vnitřní objem větší než 450 

litrů. 

 

Obrázek 2 – Cisternový kontejner 

 

Obrázek 3 – Přemístitelná cisterna 

 

Obrázek 4 – Snímatelná cisterna 
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• Nesnímatelná cisterna  

Je konstrukčně trvale 

připevněna k vozidlu (které se tím 

stává cisternovým vozidlem) nebo 

tvoří nedílnou část rámu takového 

vozidla. Má vnitřní objem větší než 

1000 litrů. 

 

• Bateriové vozidlo 

Je to vozidlo se souborem článků 

vzájemné propojených sběrným potrubím, 

které jsou stabilně upevněné na dopravní 

jednotce. Následující články jsou 

považovány za články bateriového vozidla: 

láhve, trubkové nádoby, svazky láhví, 

tlakové sudy. Jsou to cisterny určené pro 

přepravu plynů třídy 2 které mají vnitřním 

objemem větším než 450 litrů. 

 

• MEGC kontejner  

Znamená vícečlánkový kontejner na plyn, 

obsahující články, které jsou navzájem propojeny 

spojovacím potrubím a namontovány na rámu. 

Následující články jsou považované za články 

vícečlánkového kontejneru na plyn: láhve, trubkové 

nádoby, tlakové sudy a svazky lahví. Jsou to cisterny 

určené pro přepravu plynů třídy 2, které mají vnitřní 

objem větší než 450 litrů.  

 

Obrázek 5 – Snímatelná cisterna 

 

Obrázek 6 – Bateriové vozidlo 

 

Obrázek 7 – MEGC kontejner 
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3.1.2 Podle materiálu z kterého jsou cisterny vyrobené: 

• Kovové - cisterny můžou být vyrobené z oceli, kvalitních vysokolegovaných 

ocelí a barevných kovů nejčastěji z hliníku a jeho slitin. 

• Nekovové - cisterny můžou být v souladu s ADR zhotovené pouze 

z vyztužených plastických hmot. 

• Kombinované - cisterny jsou zpravidla zhotovené z různých kovových 

materiálů, buď ve vzájemné kombinaci, nebo kovové s vnitřní vrstvou z jiného 

materiálu jako plast, smalt, guma, živice apod. 

3.1.3 Podle charakteru látky, které jsou v cisterně přepravovány: 

• přepravu plynu – jsou převáženy látky v plynné fázi (obrázek 8), 

• přepravu kapalin – zahrnuje přepravu kapalné fáze (obrázek 9), 

• přepravu granulí, vloček a prášků – jedná se o látky v pevném stavu  

(obrázek 10), 

• podtlakové na odpady – slouží pro převoz odpadu (obrázek 11). 

        

Obrázek 8 – Cisterna na plyny  Obrázek 9 – Cisterna na kapaliny 

          

Obrázek 10 – Cisterna na sypké materiály Obrázek 11 – Cisterna na odpad 
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Obrázek 12 – Detail cisterny na sypké materiály 

3.2 Kódy cisteren pro cisterny ADR 

Dle ADR je látku možné přepravovat v cisterně pokud je v tabulce 3.2.1 A ve sloupci 

12 ADR uveden kód cisterny. Pokud není pro danou látku kód cisterny uveden nelze látku 

v cisternách ADR přepravovat. Cisterny označené cisternovými kódy v tomto sloupci 

představují nejméně přísné požadavky kladené na cisterny při přepravě nebezpečných látek. 

Kód cisterny je čtyřmístný abecedně-číselný kód, který nám vypovídá o konstrukčním typu 

cisteren. Kódování je rozděleno na přepravu plynů třídy 2 a na látky třídy 3 až 9.  

• Kódování cisteren pro třídu 2. 

Čtyři části kódů cisteren uvedené ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 mají 

následující význam: 

Tabulka 2 – Kódování cisteren pro třídu 2 

Část Popis Kód cisterny 

1 Druhy cisterny, 
bateriového 
vozidla nebo 
MEGC 

C = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro stlačené plyny; 

P = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalněné nebo 
rozpuštěné plyny; 

R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny; 
2 Výpočtový tlak X = hodnota příslušného nejnižšího zkušebního tlaku podle 

tabulky v 4.3.3.2.5; nebo 

22 = nejnižší výpočtový tlak v barech; 
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3 Otvory (viz 
pododdíly 6.8.2.2 
a 6.8.3.2) 

B = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC s otvory pod 
hladinou kapaliny nebo stlačené plyny; 

C = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 
3 uzávěry, jen s otvory pro čištění pod hladinou kapaliny; 

D = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 
3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC bez otvorů pod 
hladinou kapaliny; 

4 Pojistné 
ventily/zařízení 

N = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC s pojistným ventilem 
podle 6.8.3.2.9 nebo 6.8.3.2.10, která není hermetický uzavřená; 

H = hermeticky uzavřená cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC 
(viz. Oddíl 1.2.1). 

 

Hierarchie cisteren pro třídu 2: 

Tabulka 3 – Hierarchie cisteren pro třídu 2 

Kód cisterny Další kód(y) cisterny(en) povolený(é) pro látky pod tímto kódem 

C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH 

C*BH C#BH, C#CH, C#DH 

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH 

C*CH C#CH, C#DH 

C*DN C#DN, C#DH 

C*DH C#DH 

P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH 

P*BH P#BH, P#CH, P#DH 

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH 

P*CH P#CH, P#DH 

P*DN P#DN, P#DH 

P*DH P#DH 

R*BN R#BN, R#CN, R#DN 

R*CN R#CN, R#DN 

R*DN R#DN 

Číslice zastoupená značkou “#“ musí být rovna nebo větší než číslice zastoupená 

značkou “*“. 
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• Kódování cisteren pro třídu 3 až 9. 

Čtyři části kódu cisteren uvedené ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 mají 

následující význam: 

Tabulka 4 – Kódování cisteren pro třídu 3 až 9 

Část Popis Kód cisterny 

1 Druhy cisterny L  = cisterna pro látky v kapalném stavu (kapaliny nebo tuhé látky 
podávané k přepravě v roztaveném stavu); 

S = cisterna pro látky v tuhém stavu (práškovém nebo zrnitém); 

2 Výpočtový tlak G = nejnižší výpočtový tlak podle všeobecných požadavků 
v 6.8.2.1.14; nebo 

1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21 = nejnižší výpočtový tlak v barech 
(viz 6.8.2.1.14) ; 

3 Otvory (viz 
pododdíly 6.8.2.2 
a 6.8.3.2) 

A = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovácími otvory 
se 2 uzávěry; 

B = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry; 

C = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory, jen 
s čisticími otvory pod hladinou kapaliny; 

D = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory, bez 
jakýchkoliv otvoru pod hladinou kapaliny; 

4 Pojistné 
ventily/zařízení 

V = cisterna s odvětrávacím systémem podle 6.8.2.2.6, ale bez 
pojistky proti prošlehnutí plamene; nebo cisterna, která není 
odolná proti tlaku při výbuchu; 

F = cisterna s odvětrávacím systémem podle 6.8.2.2.6 s pojistkou 
proti prošlehnutí plamene; nebo cisterna odolná proti tlaku při 
výbuchu; 

N = cisterna bez odvětrávacího systému podle 6.8.2.2.6 a která 
není hermeticky uzavřena; 

H = hermeticky uzavřena cisterna (viz 1.2.1). 

 

Hierarchie cisteren pro třídu 3 až 9: 

Cisterny s kódy cisteren uvedených v ADR ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 mohou 

být odlišně používány, pokud jakákoliv část (číslice nebo písmeno) části 1 až 4 těchto kódu 

cisteren odpovídá úrovni bezpečnosti nejméně rovnocenné odpovídající části kódu cisterny 

uvedeného v ADR v tabulce A kapitoly 3.2, podle následujícího vzestupného pořadí: 
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Tabulka 5 – Hierarchie cisteren pro třídu 3 až 9  

Část 1: Typy cisteren S → L 

Část 2: Výpočtový tlak G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar 

Část 3: Otvory A → B → C → D 

Část 4: Pojistné ventily / zařízení V → F → N → H 

Příklad: 

- cisterna s kódem cisterny L10CN je dovolena pro přepravu látky, ke které byl 

přiřazen kód cisterny L4BN. 

3.3 Vozidla pro přepravu v cisternách 

V ADR tabulce 3.2.1 A ve sloupci 14 je uveden kód, který specifikuje vozidlo, které je 

třeba použít pro přepravu dané látky. Část 9 ADR obsahuje požadavky na konstrukci, 

vybavení a schvalování dopravních prostředků sloužících na nesení nebo tažení přepravních 

prostředků.  

Vozidla, které musí být typově schválené [1]: 

EX/II nebo EX/III  

tyto vozidla jsou určené pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1. 

MEMU  

mobilní jednotka na výrobu výbušnin, znamená jednotku nebo vozidlo 

s namontovanou jednotkou, na výrobu a nabíjení z nebezpečných věcí, které nejsou 

výbušniny. Jednotka se skládá z různých cisteren a kontejneru na přepravu volně 

ložených látek a přepravního vybavení včetně čerpadel a souvisejícího vybavení. 

MEMU může mít i speciální oddělení na zabalené výbušniny [6].  

FL 

(a) vozidlo určené pro přepravu kapalin s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C (kromě 

motorové nafty odpovídající evropské normě EN 590:2004, plynového oleje a lehkého 

topného oleje – UN 1202 – s bodem vzplanutí stanoveným v evropské normě EN 

590:2004) v nesnímatelných cisternách nebo snímatelných cisternách s vnitřním 

objemem větším než 1 m3 nebo v cisternových kontejnerech nebo přemístitelných 

cisternách s jednotlivým vnitřním objemem větším než 3m3; nebo 
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(b) vozidlo určené pro přepravu hořlavých plynů v nesnímatelných cisternách nebo 

snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3 nebo v cisternových 

kontejnerech, v přemístitelných cisternách nebo MEGC s jednotlivým vnitřním 

objemem větším než 3 m3; nebo 

(c) bateriové vozidlo s celkovým vnitřním objemem větším než 1 m3 určené pro přepravu 

hořlavých plynů. 

OX 

vozidlo určené pro přepravu peroxidu vodíku, stabilizovaného nebo peroxidu vodíku, 

vodného roztoku, stabilizovaného s více než 60 % peroxidu vodíku (Třída 5.1, UN 

2015) v nesnímatelných cisternách nebo snímatelných cisternách s vnitřním objemem 

větším než 1 m3 nebo v cisternových kontejnerech nebo přemístitelných cisternách 

s jednotlivým vnitřním objemem větším než 3 m3. 

AT 

(a) vozidlo jiné než EX/III, FL nebo OX, určené pro přepravu nebezpečných věcí 

v nesnímatelných cisternách nebo snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším 

než 1 m3 nebo v cisternových kontejnerech, přemístitelných cisternách nebo MEGC 

s jednotlivým vnitřním objemem větším než 3 m3; nebo 

(b) bateriové vozidlo s celkovým vnitřním objemem věším než 1 m3 jiné než vozidlo FL. 

V případě že v ADR tabulce 3.2.1 A ve sloupci 14 je vedle přepravované látky uveden 

i požadavek na typ vozidla, kterým se bude nebezpečná látka přepravovat, musí se takové 

vozidlo použít.  

Vozidla označené kódy EX/III, MEMU, FL, OX, nebo AT se používají následně: 

Tabulka 6 – Hierarchie používání vozidel. 

Předepsané vozidlo Použité vozidlo 

EX/III EX/III 

MEMU MEMU 

FL FL 

OX OX 

AT AT, FL nebo OX 
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3.4 Požadavky na konstrukci vozidel 

Konstrukční požadavky na vozidla EX/II, EX/III, MEMU, FL, OX a AT, které musí 

splňovat podle kapitoly 9.2 ADR jsem uvedl v Příloze 1 této práce. 

Vozidla MEMU musí splňovat požadavky, které se používají na EX/III 

Elektrické příslušenství: 

Elektrické vedení  

Elektrické vodiče musí být dostatečně dimenzovány, aby nedocházelo k jejich 

přehřívání. Vedení musí být izolováno přiměřeným způsobem. Všechny okruhy musí být 

chráněny pojistkami nebo automatickými jističi, s výjimkou následujících prvků: 

- od akumulátoru ke spínači studeného startu a vypínači chodu motoru; 

- od akumulátoru k alternátoru; 

- od alternátoru k pojistkové skříňce nebo skříňce jističů; 

- od akumulátoru ke startéru motoru; 

- od akumulátoru k ovládací skříňce zpomalovacího brzdového systému, pokud 

je tento systém elektrický nebo elektromagnetický; 

- od akumulátoru k elektrickému zdvíhacímu mechanismu zadní zdvižné 

nápravy; 

Výše uvedené nechráněné okruhy musí být co nejkratší. 

Kabely musí být bezpečně uchyceny a umístěny tak, aby elektrické vodiče byly 

přiměřeně chráněny proti mechanickému a tepelnému namáhání. 

Odpojovač akumulátoru 

Pro přerušení elektrických okruhů musí být umístěn co možno nejblíže akumulátor, 

jak je to jen prakticky možné. Jestliže je použit jednopólový odpojovač, musí být umístěn 

v přívodovém vedení a nikoli v ukostřovacím vedení. 

Ovládací zařízení usnadňující rozpojovací a zapojovací funkce odpojovače 

akumulátoru musí být umístěno v kabině řidiče. Musí být pro řidiče snadno přístupné a 

zřetelně označené. 
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Odpojovač musí být umístěn ve skříňce s ochranou stupně IP 65 podle normy IEC 

529. 

Kabelové konektory odpojovače akumulátorů musí mít ochranu stupně IP 54. Tento 

požadavek se však nevztahuje na konektory v pouzdře, kterým smí být schránka akumulátorů. 

V tomto případě je dostatečnou izolace konektorů proti zkratu, například gumovou čepičkou. 

Akumulátory 

Svorky akumulátorů musí být elektricky izolované nebo zakryty izolovaným víkem 

akumulátoru. Pokud akumulátory nejsou umístěny pod kapotou motoru, musí být pevně 

uloženy v odvětrávané schránce. 

Příslušenství pod stálým napětím 

(a) Části elektrického příslušenství včetně vedení, které musí zůstat pod napětím i při 

vypnutém odpojovači akumulátoru, musí být vhodné pro použití v nebezpečné zóně. 

Takové části musí splňovat všeobecné požadavky IEC 60079část 0 a 14 a dodatečné 

požadavky , použité z normy IEC 60079, části 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 nebo 18. 

(b) K aplikaci normy IEC 60079, část 14 se musí použít tato klasifikace: 

Elektrická zařízení pod stálým napětím včetně vedení, která nepodléhají ustanovení 

v pododdílech 9.2.2.3 a 9.2.2.4 ADR, musí splňovat požadavky pro zónu 1 pro 

elektrické zařízení všeobecně nebo splňovat požadavky pro zónu 2 pro elektrická 

zařízení umístěná v kabině řidiče. Požadavky pro skupinu výbušnosti IIC, teplotní 

třídy T6 musí být splněny. 

Avšak pro elektrická zařízení pod stálým napětím instalovaná v zóně, kde teplota 

způsobená neelektrickým zařízením pod stálým napětím instalovaná v zóně, kde 

teplota způsobená neelektrickým zařízením umístěným v této zóně přesahuje teplotní 

limit T6, teplotní klasifikace tohoto elektrického zařízení pod stálým napětím musí být 

nejméně teplotní třídy T4. 

(c) Přívodní vedení elektrického zařízení pod stálým napětím musí odpovídat buď 

ustanovením normy IEC 60079, část 7 („Zvýšená bezpečnost“) a být chráněna tavnou 

pojistkou nebo automatickým jističem umístěným co možno nejblíže zdroji proudu, 

jak je to jen prakticky možné, nebo v případě „vlastního bezpečnostního zařízení“ 

musí být chráněna bezpečnostní pojistkou umístěnou co možno nejblíže zdroji proudu, 

jak je to jen prakticky možné. 
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Elektrické vedení od akumulátoru k elektrickému zařízení, které zůstává pod stálým 

napětím při vypnutém odpojovači akumulátoru, musí být chráněno proti přehřátí vhodným 

způsobem, jako tavná pojistka, přerušovač proudu nebo bezpečnostní pojistka (omezovač 

proudu). 

Elektrické instalace umístěné za kabinou řidiče 

Veškerá tato instalace musí být navržena, provedena a chráněna tak, aby nemohla 

způsobit vznícení nebo zkrat za normálních podmínek používaní vozidla a aby tato rizika byla 

minimalizována i v případě nárazu nebo deformace. Zejména: 

Elektrické vedení – umístěné za kabinou řidiče musí být chráněno proti nárazu, odírání 

a tření v průběhu normálního provozu vozidla. Kabely ovladačů antiblokovacího brzdového 

systému však nevyžadují dodatečnou ochranu. 

Osvětlení – žárovky se závitovou paticí nesmějí být používány. 

Elektrická spojení – mezi motorovým a přípojnými vozidly musí mít ochranu stupně 

IP54 podle normy IEC 529 a být konstruovány tak, aby se zabránilo náhodnému přerušení 

spojení. Příklady vhodných konektorů jsou uvedeny v normách ISO 12 098:1994 a ISO 

7638:1985. 

Brzdový systém 

Všeobecná ustanovení 

Motorová vozidla a přípojná vozidla určená k použití jako dopravní prostředek pro 

přepravu nebezpečných věcí, musí splňovat všechny příslušné technické požadavky předpisu 

EHK č. 13 nebo Směrnice 71/320/EHS včetně posledních změn, v souladu s daty jejich 

vstupu v platnost v nich uvedených. 

Vozidla typu EX/III, FL, OX a AT musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 13, 

Příloha 5 tohoto předpisu. 

Nouzový brzdový systém pro přípojná vozidla 

Přípojná vozidla musí být vybavena účinným systémem pro zabrzdění nebo zpomalení 

vozidla, pokud dojde k jeho odpojení od tažného motorového vozidla. 

Připojená vozidla musí být vybavena účinným brzdovým systémem působícím na 

všechna kola, který  je ovládán zařízením ovládajícím provozní brzdový systém tažného 
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vozidla a kterým automaticky zastaví přípojné vozidlo v případě přerušení jeho spojení 

s tažným vozidlem. 

Prevence nebezpečí požáru: 

Kabina vozidla 

Pokud není kabina řidiče vyrobena z nesnadno hořlavých materiálů, musí být na zadní 

stěně kabiny upevněn štít z kovu nebo jiného vhodného materiálu, který bude mít stejnou 

šířku jako cisterna. Jakákoliv okna v zadní části kabiny nebo v e štítu musí být hermeticky 

uzavřena a musí být z ohnivzdorného bezpečnostního skla s ohnivzdornými rámy. Kromě 

toho musí být ponechán volný prostor široký minimálně 15 cm mezi cisternou a kabinou nebo 

štítem. 

Palivové nádrže 

Nádrže na palivo pro pohon motoru vozidla musí vyhovovat následujícím 

požadavkům: 

(a) V případě jakékoliv netěsnosti nádrže musí palivo vytékat přímo na zem, aniž by se 

dostalo do styku s horkými částmi vozidla nebo nákladu. 

(b) Palivová nádrž obsahující benzin musí být opatřena účinnou pojistkou proti 

prošlehnutí plamene v plnícím otvoru nádrže nebo uzávěrem, který zajistí hermetické 

uzavření plnicího otvoru. 

Motor 

Hnací motor vozidla musí být vybaven a umístěn tak, aby se zamezilo ohrožení 

nákladu zahřáním nebo vznícením. Vozidla EX/II a EX/III musí mít vždy vznětový motor. 

Výfukový systém 

Výfukový systém (včetně výfukového potrubí) musí být umístěn nebo chráněn tak, 

aby se zamezilo ohrožení nákladu zahřáním či vznícením. Části výfukového systému 

umístěné přímo pod palivovou nádrží (motorová nafta) musí být od ní vzdáleny minimálně 

100 mm nebo musí být chráněny tepelným štítem. 

Zpomalovací brzdový systém 

Vozidla vybavená zpomalovacími brzdovými systémy, vytvářejícími vysoké teploty, 

umístěnými za zadní stěnou kabiny řidiče, musí být vybavena bezpečně upevněným tepelným 
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štítem, umístěným mezi tímto zpomalovacím brzdovým systémem a cisternou nebo nákladem 

tak, aby se zabránilo jakémukoliv zahřátí, i lokálnímu, stěny cisterny nebo nákladu. 

Navíc musí tento tepelný štít chránit zpomalovací brzdový systém proti vytékaní nebo 

úniku, i náhodnému, přepravovaného nákladu. Například ochrana zahrnující dvojitý štít je 

považována za uspokojivou. 

Vytápěcí systém s vnitřním spalováním 

Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním a jejich výfuková potrubí musí být 

konstruovány, umístěny, chráněny nebo zakryty tak, aby se zabránilo jakémukoli 

nepřijatelnému riziku přehřátí nebo vznícení nákladu. Tyto požadavky se považují za splněné, 

jestliže palivová nádrž a výfukový systém zařízení odpovídají obdobným ustanovením, která 

jsou předepsána pro palivové nádrže a výfukové systémy vozidel, uvedeným v pododdílech 

9.2.4.3 a 9.2.4.5 ADR. 

Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním musí být vypínány alespoň jedním z těchto 

postupů: 

(a) úmyslným ručním vypnutím z kabiny řidiče; 

(b) zastavením chodu motoru vozidla; v tomto případě systém může být znovu uveden do 

provozu ručně řidičem; 

(c) zapnutím sacího čerpadla přepravovaných nebezpečných věcí instalovaného na 

motorovém vozidla. 

Vytápěcí systém s vnitřním spalováním musí být zapínán ručně. Programovaná 

zařízení jsou zakázána. 

Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním plynného paliva jsou zakázány. 

Omezovač rychlosti 

Motorová vozidla (nákladní automobily a tahače návěsů) o největší povolené 

hmotnosti převyšující 3,5 tuny musí být vybavena omezovačem rychlosti odpovídajícím 

ustanovením aktuálního znění předpisu EHK č.89 Omezovač rychlosti musí být seřízen 

s přihlédnutím k technické toleranci přístroje tak, aby rychlost nemohla překročit 90km/h. 
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4 POPIS KONSTRUKCE CISTERNEN NA PŘEVOZ 

NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

4.1 Cisterna na přepravu pohonných hmot (PHM) 

Největší poptávka na cisternová vozidla je tvořena požadavky na cisternové vozidla 

převážející pohonné hmoty PHM. Speciálním druhem cisternových vozidel jsou nástavby 

montované na podvozku nákladních vozidel s celkovou hmotností 26 t u třínápravových verzí 

(popř. 18 t u dvounápravových). Tyto druhy cisteren jsou požadovány firmami zabývající se 

dovozem a zásobováním velkých zásob PHM např. čerpacími společnosti. 

 

Obrázek 14 – Cisterna na převoz PHM 

Nádrž je jednoplášťová vyrobena ze slitiny hliníku z důvodů dosažení co nejnižší 

vlastní hmotnosti konstrukce s tloušťkou stěny cca 6mm. Nádrž je vícekomorová o počtu 5-ti 

komor s celkovým objemem 43.400 litrů (1. 10.510, 2. 4.990, 3. 7.440, 4. 10.020, 5. 10.440 

litrů). Komory jsou řazeny od přední části vozidla směrem k zadní části. V každé komoře lze 

převážet jiný druh produktů, bez nebezpečí jejich smíchaní při plnění i výdeji. V komorách 

jsou vlnolamy sloužící pro zmenšování pohybu kapaliny během jízdy (obrázek 15). Vlnolamy 

jsou vyduté s hloubkou vydutí nejméně 10 cm nebo musí být vlnitého profilu. Plošný obsah 

vlnolamů je nejméně 70 % plošného obsahu průřezu cisterny (obrázek 16). Nádrž je vyrobena 

v technickém provedení, které odpovídá normě ADR tř. 3 pro kód cisterny LGBF. Zkušební 

tlak celé nádrže i jednotlivých komor  je 0,5 barů a maximální provozní tlak dosahuje 0,1 

barů. Uzavření nádrže je řešeno systémem třemi na sobě nezávislými uzavíracími  

zařízeními – podlahový ventil, uzavírací klapka a slepá příruba (obrázek 17). 
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Obrázek 15 – Vlnolam   Obrázek 16 – Velikost vlnolamu [6] 

 

 

Obrázek 17 –  Uzavírací zařízení nádrže 

Na horní části nádrže je instalována po celé délce lávka vybavená protiskluzovým 

ALU chodníkem (roštem) a sklopné zábradlí, sloužící jako bezpečnostní zařízení pro obsluhu 

pohybující se na nádrži. Přístup na vrch nádrže je možný po žebříku z předního čela cisterny 

na straně řidiče. Po obou stranách nádrže jsou dva plastové tubusy na hadice pro výdej 

produktů a zpětný odvod par.  

Podvozek je v úpravě ADR kategorie FL vybaven ABS a EBS. Návěs je tří nápravový.  

Plnící stanoviště slouží pro plnění, které probíhá spodkem cisterny. Plnící stanoviště je 

umístěno v přístrojové skříni na levé straně ve směru jízdy. Jde o potrubní rozvod s 

mechanickým spojením pro napojení na plnící hlavice, a ústí do patních ventilů ve dně 

nádrže. Každá komora má svojí samostatnou vstupní hlavici pro její naplnění z důvodů aby 

nedošlo k smíchání pohonných látek různých typu např. benzínu s naftou. Ovládací prvky pro 

otevření podlahového ventilu jsou umístěny vedle plnicích hlav společně s otevřením hlavice 

“K“ k otevření překlopných zavzdušňovacích ventilů (obrázek 19).  
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Obrázek 18 – Plnící stanoviště  Obrázek 19 – Ovládací prvky ventilů 

Vyprazdňovací stanoviště – stáčecí stanoviště pro vyprazdňování cisterny je umístěno 

na pravé části cisterny ve směru jízdy v přístrojové skříni. Vlastní výdej může probíhat buď 

z vývodu potrubí, ke kterému se připojí hadice pro výdej, nebo přes hadicí JS 25 navinutou na 

hadicovém bubnu a končící s ventilem pro stáčecí pistoli. Výdej z vývodu potrubí je založen 

na samospádu produktu. Čerpadlem, které je v cisterně je také možné čerpat i kapaliny 

z jinačího zdroje než z vlastní cisterny.  

 

Obrázek 20 – Vyprázdňovací skříň 

Zpětný odvod produkovaných par tzv. systém rekuperace par systém je koncipován 

tak, že ani při plnění produktu do nádrže, ani při jeho výdeji do zásobníků nedochází k úniku 

par do okolního prostředí. Okruh je vždy uzavřen a propojen tak, že páry zůstávají buď 

v zásobníků rafinérie nebo v samotné cisterně automobilu (obrázek 21 a 22). Proto je cisterna 

vybavena potrubním systémem rekuperace par, které vznikají nad hladinou produktu v nádrži. 

Rekuperační potrubí je vedeno od spojek umístěných po obou stranách přístrojových skříní 

vnitřkem nádrže až k hornímu vodorovném úseku potrubí vedoucího levou části okraje lávky 

sloužící jako kolektor par, kdy jsou na něho připojeny pneumatické ventily.  
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Obrázek 21 – Schéma zpětného odvodu par        Obrázek 22 – Odvod par zpět do cisterny 

Víka dómu jsou umístěné v horní části cisterny s ochranným rámem s odvodem 

dešťové vody dolů pod cisternu. Otevření víka dómu je opatřeno dvojím jištěním kličkou a 

pákou (obrázek X). Víko uzavírající horní otvor nádrže umožňuje vnitřní prohlídku nádrže 

pro vstup odborných pracovníků. Ve víku jsou 3 otvory pro umístění plovákového snímače 

úrovně hladiny, překlápěcího ventilu s průšlehovou pojistkou a měřící tyče (obrázek 24) [19]. 

             

            Obrázek 23 – Otevření víka  Obrázek 24 – Víko se třemi otvory [19] 

 

Obrázek 25 – Osazené víko s příslušenstvím 

 

1. Překlápěcí ventil a 

průšlehová pojistka 

2. Plovákový snímač 

úrovně hladiny 

3. Snímač proti přeplnění 

4. Měřicí tyč  
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Plovákový snímač úrovně hladiny tzv. hladinoměr se montuje do jednoho z otvoru 

víka uzavírající horní otvor nádrže. Umožňuje nastavení signalizace v různé úrovni naplnění 

nádrže. 

Překlápěcí ventil je společně s průšlehovou pojistkou namontován na víko do 

společného otvoru, kdy je pod průšlehovou pojistkou na víku. Slouží k uzavření 

rekuperačního potrubí a tím zabraňuje úniku media v případě převrácení cisterny, kdy působí 

mj. i vlastní váhou látky a drží tak ventil v zavřené poloze. Je ovládán pneumaticky, je možné 

ho zcela uzavřít. Průšlehová pojistka zabraňuje prošlehnutí plamene pomocí síťky stočené do 

spirály. 

Elektronická měřicí tyč umožňuje teplotní přepočet kapaliny vztaženy na látku o 

teplotě 15 °C,   

Elektrooptický snímač úrovně hladiny zabraňuje přeplnění cisterny. Vzhledem k tomu, 

že senzory musí být zapojovány do série, k odstavení lávky dojde v momentě, kdy kterýkoliv 

ze senzorů zaregistruje hladinu. Pokud nedojde ke snížení hladiny v přeplněné komoře, 

nedojde ani k opětovnému spuštění lávky [18]. 

Zásuvka EuroLINK (obrázek 26)umožňuje 

sjednocený systém komunikace mezi cisternou a lávkou, 

tak aby byly naplněny na kterékoliv lávce. Tento systém 

vyžaduje řídící jednotku na lávce, která získává data od 

optických senzorů. Přechod je tvořen deseti-pinovým 

konektorem, který se připojuje do zásuvky EuroLINK na 

návěsu [18].  

 

Podlahový ventil (obrázek 27) tzv. patní ventil se připevňuje pomocí přírub k nádrži, 

přičemž horní část se umísťuje dovnitř nádrže, tím je dosaženo ochrany proti utržení vnějším 

namáháním, a výstupní koleno ventilu trčí ven z cisterny pod nádrž. Sedlo ventilu a vlastní 

uzavírací ventil jsou umístěny v horní části těla ventilu a jsou kryté ochranným košem. 

Ovládání ventilu je řešeno pneumaticky. Je používán pro plnění a vyprazdňování cisternových 

komor. Jde o první uzavírací zařízení [18]. 

 

Obrázek 26 – Zásuvka EuroLINK 
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Obrázek 27 – Podlahový ventil Obrázek 28 – Schéma podlahového ventilu 

Potrubní ventil (obrázek 29) se umísťuje za patní ventil (ve směru toku látky z komory 

nádrže do výtokového potrubí) a představuje tak druhé uzavírací zařízení. Ovládání ventilu je 

opět pneumatické a slouží pro napouštění cisterny. Druhé uzavírací zařízení při vypouštění 

cisterny je řešeno uzavírací klapkou (obrázek 30). 

     

Obrázek 29 – Potrubní ventil [19]  Obrázek 30 – Uzavírací klapka 

Uzavírací víčko (obrázek 31) nebo slepá příruba se nasazuje na výpustné potrubí. 

Představuje třetí uzavírací zařízení. 

 

Obrázek 31 – Uzavírací víčko 
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4.2 Malá cisternová nástavba pro převoz PHM 

V nedávné minulosti stoupla poptávka po tzv. “malých cisternových nástavbách“ 

s rozvojem stavebního podnikání, kdy stavební společnosti používají tato vozidla 

k zásobování svých zemních strojů a speciálních vozidel nasazených v terénu. 

Prostřednictvím těchto malých cisteren však společnosti často tankují i firemní osobní auta.   

Malá cisternová nástavba určená pro přepravu motorové nafty a lehkého topného oleje 

je připevňovaná k podvozku nákladního vozu s celkovou hmotností 10 t. Obchodní název a 

označení společnosti Schwarzmüller je “malá hliníková cisternová nástavba Schwarzmüller 

TA-2 4.600 l s čerpacím a měřícím zařízením“ (obrázek 32). 

 

Obrázek 32 – Malá cisternová nadstavba 

Nádrž je vyrobena z hliníkové slitiny v tzv. skříňovém tvaru, který je výhodný 

z hlediska výšky těžiště nádrže (obrázek 33). Nádrž má pouze jednu komoru s jedním 

otvorem (víkem) o celkovém objemu 4.600 l s vlnolamem, která není přímo připevněna na 

rám podvozku, ale je fixována k pomocnému rámu z nerezové oceli. Teprve tento pomocný 

rám je uchycen k rámu podvozku šroubovými spoji. Na horní části nádrže je přepadová vana 

s odtokovou trubkou pro možnost horního plnění přes víko.  

 

Obrázek 33 – Nádrž malé cisternové nadstavby 
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Armatury nádrže – cisterny obsahuje kryt komory (dómu) s rychloupínacím uzávěrem 

pro možnost horního plnění, elektro-optický snímač úrovně hladiny, pojistný překlápěcí ventil 

pro zavzdušnění/odvzdušnění komory, vzduchový ventil s pojistkou proti šlehnutí plamene, 

pneumatický ovládaný patní ventil JS 100 ve dně nádrže pro plnění/napouštění produktu.  

Přístrojová skříň – uvnitř se nachází čerpadlo produktu, odlučovač vzduchu, 

průtokové měřidlo a hadicový buben se stáčecí pistolí (obrázek 34). Výkonné čerpadlo 

produktu je poháněno hydromotorem, který je sám poháněn čerpadlem připojeným 

k vedlejšímu pohonu převodovky podvozku. Odlučovač vzduchu zajišťuje separaci a odvod 

vzduchových bublin. Měření výdeje zajišťuje průtokové měřidlo, spojené s počítadlem a 

tiskárnou dokumentu. Ve skříní je deseti-pólová zásuvka elektro-optických snímačů, panel 

pneumatického ovládání podlahových ventilů. 

 

Obrázek 34 – Přístrojová skříň 

Potrubí pro spodní plnění – jedná se o hliníkový potrubní rozvod JS 100, který začíná 

mechanickou spojkou hadic pro napojení na hlavice při plnění nádrží. 

Výdej produktů probíhá buď přes stáčecí pistoli s hadici navinutou na buben nebo přes 

výdejní potrubí založené na principu samospádu.  

Zpětný  odvod produktových par je hliníkové potrubí zpětného odvodu par JS 100, 

které je vedeno nahoře na nádrži v přepadové vaně a je spojeno se vzduchovými ventily 

s pojistkami proti prošlehnutí plamene skrz vnitřek nádrže shora dolů. 
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4.3 Cisterna pro přepravu chemických produktů 

Tato cisterna je vhodná pro přepravu chemických, korozívních, jedovatých a 

hořlavých tekutých látek dle ADR tříd 3, 5.1, 6.1, 8 a 9 (obrázek 35). Má vysokou odolnost 

proti výbuchu. 

 

Obrázek 35 – Cisterna chemická 

Nádrž je o celkovém objemu všech komor 30.000 litrů. Cisterna má čtyři komory 

(9.000, 5.000, 5.000, 11.000 litrů). Opláštění cisterny je z nerezové oceli. Plechy jsou hladce 

válcovány, uvnitř odmaštěné a mořené. Konstrukční díly jsou tryskány pískem, natřené 

základní barvou a stříkané lakem v odstínu RAL na přání zákazníka. Tlaky nádrže dle ADR 

jsou 4 bary zkušební tlak a 2 bary provozní tlak. 

Izolace je ze skelné vaty a polyuretanu tloušťky 100 mm, jedná se o dvouvrstvý plášť.  

Podvozek je třínápravový s šesti koly a vybavený systémem ABS. 

Armatury na nádrži – vstup do cisterny je přes průlez JS 500. Ve dně cisterny je 

umístěný podlahový ventil z nerezové oceli ovládaný pneumaticky. Vypouštěcí potrubí JS 80 

je umístěno vpravo ve směru jízdy. Konec potrubí je opatřen uzavíracím klapkovým ventilem 

JS 80 a koncovkou se záslepkou. 

Ostatním  vybavením jsou neklouzavá lávka z nerezové oceli umístěna po pravé straně 

ve směru jízdy obsahuje také průběžné sklápěcí zábradlí ovládané pomocí výstupního 

žebříku. Po každé straně jsou dvě pouzdra na hadice 
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4.4 Cisternový kontejner 

Tento systém přepravy nám umožňuje kombinovaně převážet přepravovanou látky po 

silnici i železnici, bez náročnějšího překládání materiálu. Za hlavní přepravu se považuje 

železniční, která se jeví jako více ekonomická z důvodů že náklad necestuje přes zacpané 

silnice, není omezena doba jízdy a snižují se náklady na poplatky za použití dálnic a 

rychlostních silnic. Sběr a rozvoz kontejnerů z vlakových terminálů u odesilatelů a příjemců 

zajišťují tahače s kontejnerovými podvozky. Kontejnery mohou splňovat zároveň i IMDG 

předpis o mezinárodní námořní přepravě nebezpečných věcí, který se používá pro dopravu po 

moři. 

 

Obrázek 36 – Kontejner určený k převozu 

  

Obrázek 37 – Cisternový kontejner  Obrázek 38 – Skladování kontejneru. 

Kontejnery vůči svým konstrukčním provedením rámů je možné skladovat na sebe. 

Skladování kontejneru může probíhat až do výšky tří kontejneru (obrázek 38). 
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Nádrž je jednokomorová o vnitřním objemu 26.000 l. Většina kontejneru nemá uvnitř 

nádrže vlnolamy, stejně jako tenhle. Tloušťka ocelové stěny nádrže je 6mm. Maximální 

vnitřní pracovní tlak je 2,67 bar a zkušební tlak 4 bar. Přípustná provozní teplota může být od 

-40 až po 250 °C. Tato cisterna na převoz chemických látek se umí sama zahřát až na teplotu 

250 °C pomocí vařiče který se připojí na elektrickou zásuvku 380 V. Izolační plášť cisterny je 

z plastu, dále je pak polyuretanová pěna šířky 10 cm, vakuová izolace, a minerální vata, která 

snese vyšší teploty. Toto složení nám umožňuje stejné tepelné vlastnosti jako 40-ti 

centimetrová polyuretanová vata a je schopno udržet teplotu kontejneru až 7 dní. 

Napouštěcími otvory probíhá napouštění kontejneru přes vrch cisterny. 

Horní otvor vstupu do kontejneru je 

možný přes vrchní víko, které je uzavřené osmi 

křídlovými maticemi, což umožňuje hermetičnost 

cisterny. Tento vstup se nachází navrchu cisterny 

v ochranném rámu, který je ještě uzavíratelný 

poklopem a chrání armatury proti případnému 

poškození a umožňuje odvod dešťové vody. 

Cisterna je vybavena přetlakovým ventilem vedle 

poklopu, před který se umísťuje pojistný ventil. 

Takto vybavené nádrže se používají u 

hermetických cisteren.  

          Obrázek 39 – Horní otvor kontejneru 

Vypouštění z kontejneru probíhá přes podlahový ventil, který je umístěný ve spodní 

části nádrže. Ovládání ventilu je mechanické shora nádrže (obrázek 40).  

       

   Obrázek 40 – Ovládání patního ventilu    Obrázek 41 – Vypouštěcí armatura 
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5 METODICKÝ MATERIÁL SE ZÁKLADNÍMI 

CHARAKTERISTIKAMI – CISTERNA NA P ŘEVOZ PHM 

LAG Eliptic 42.900 l / 5 komor Bartec 

 

  

Základní charakteristiky: 

Počet komor: 5 Komory pro pohonné látky 

Objem: 40.500 litrů (11.000-5.500-7.000-6.5000-15.000 l) 

Materiál: Hliník Tloušťky 5,3 mm 

Kód cisterny dle ADR LGBF ADR třída: 3,9 

Celková legislativní 

hmotnost: 

39.000 kg Hmotnost zákl. provedení: 5.500 kg 

Průtok: 700-1000 l/min  

Hadice průměr: Stáčecí: 80 mm Rekuperační: 50 mm 
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Cisterna slouží pro převoz pohonných látek, umožňuje převoz i více látek najednou. 
Jedná se o nepřetlakovou cisternu. Cisterna je vybavena hadicemi pro přečerpávaní 
konkrétních produktů v cisterně.  

Víko cisterny 

 

Víko je na cisterně umístěno na vrchní části nádrže. Pro 

každou komoru je určeno jedno. Víko obsahuje především 

bezpečnostní a měřicí armatury. Armatury jsou k víku 

připevněny přírubovým spojením se šrouby. Všechny víka 

jsou propojeny rekuperačním potrubím, které chrání 

překlápěcí ventil. Ten je v případě převrácení uzavřen. 

Uzávěr víka má dvojí jištění páku a kličku (čtyřhranný 

klíč). 

 

Ovládací stanoviště 

 

Slouží pro výdej produktů. Každá komora má svoje 

vlastní vypouštěcí hrdlo. V případě uzavření dveří se 

pneumaticky uzavřou výpustné otvory. V kufru je 

umístěno ovládání podvozku včetně příčné a podélné 

vodováhy. 

Při vyprazdňování cisterny jednotlivých komor je nutné uzemnit cisternu, připojit 
elektrické spoje, napojit stáčecí hadice a hadice zpětného odvodu par (v případě přečerpávání 
do jiné cisterny nebo zásobníku), povytáhnout hlavici ventilu “K“ k otevření překlopných 
zavzdušňovacích ventilu. Otevřít příslušný ventil pro danou komoru. 

! Je vhodné všechny údaje o cisterně ověřit z kovového štítku, který se umisťuje na 

nádrži cisterny (alespoň počet komor, vnitřní objemy komor, materiál nádrže popř. 
ochranného povlaku) 

! V případě havárie kontaktovat majitele cisterny a projednat s ním možný zásah a 

další postup prací. 

Uzavření nádrže 

 

Uzavření nádrže je řešeno třemi na sobě 

nezávislými zařízeními. Patní ventil se v případě 

utržení nádrže od podvozku hermeticky uzavře. 

Ovládací blok ventilů je umístěn v přístrojové 

skříni.Všechny ventily jsou vybaveny systémem 

nouzového ovládání. 
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6 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se pokusil rozdělit cisterny do určitých souhrnných 

kategorií s možností využití pro jednotky PO. Cisterny jsou dělitelné podle mnoha 

předepsaných kategorií, žádná z těchto kategorií však není dobře použitelná pro zasahující 

jednotky v případě havárie. Vytvořit nové dělení je velice problematické, co se týče jeho 

použití v praxi a konkrétní vytvoření přehledu s přesnými informacemi. V dnešní době je 

přeprava nebezpečných látek velice rozšířena, jak z četnosti výskytu, tak s 

jejími přibývajícími novými možnostmi. Přepravní společnosti sice dodržují předpisy, které 

pro ně vyplývají, ale už však není dodržen ucelený systém jednotlivých druhu cisteren. 

Výrobní firmy staví cisterny dle individuálního přání zákazníka, který si sám diktuje svoje 

požadavky. Zájem přepravců je mít univerzální cisternu, která bude vyhovovat jeho 

přepravním potřebám popř. druhu podnikání. Vznikají tak odlišnosti od běžně používaných 

cisteren, což působí ve ztížené míře problém zasahujícím jednotkám, pro které je konstrukční 

provedení skryté a musí ho zjišťovat až na místě havárie, což při zásahu způsobuje ztrátu 

potřebného času.  

Konkrétní postup při zásahu na havarovanou cisternu nelze použít. Vždy bude záležet 

na velké spoustě vlastností a příčin, jak k havárii došlo, jak přesně je cisterna poškozena popř. 

v jaké poloze se nachází. Samotní výrobci cisteren nejsou schopni předem říci, co se stane 

s cisternou pokud dojde k havárii. Je nutné se rozhodnout až na místě, podle situace, jak se 

bude s  takovou cisternou nakládat. Přepravní firmy nechtějí nechávat práci na cisterně 

samotným hasičům, proto se po nehodě účastní prací na odstraňování následků havárie. Je 

proto vhodné, při velikých pořizovacích nákladech cisterny a přepravované látky, vyrozumět 

ihned majitele, který problematice  “svojí“ cisterny rozumí, s cílem získat od něho co nejvíc 

informací, aby nedošlo zbytečně k větším finančním škodám.  

V práci jsem nastínil určité rozdělení cisteren a pokusil se vypracovat metodický 

materiál, jak by mohl vypadat při zásazích jednotek PO při havárií cisteren. Je však nutno říct, 

že tento materiál nemůže sloužit jako závazný a bude na rozhodnutí velitelů, jak s těmito 

informacemi dále naloží. 

Problematika přepravních prostředků nebezpečných látek silniční dopravou je tak 

rozsáhlá, že se jí bude třeba více věnovat po delší dobu. Proto bych se chtěl v dalších pracích 

zabývat konkrétnějšími  problémy této práce. 
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Příloha č. 1 

Konstrukční požadavky na vozidla EX/II, EX/III, AT, FL a OX 

 
 VOZIDLA 

 
VYSVĚTLIVKY  

TECHNICKÁ  
SPECIFIKACE 
 

EX/II  EX/II
I  

AT  FL  OX  

9.2.2 ELEKTRICKÉ P ŘÍSLUŠENSTVÍ  

9.2.2.2 Elektrické vedení  X X  X X  

9.2.2.3 Odpojovač 
akumulátoru  

       

9.2.2.3.
1 

  X a  X a  a Poslední věta v 9.2.2.3.1 se vztahuje 
na vozidla poprvé registrovaná (nebo 
uvedená do provozu, není-li jejich 
registrace povinná) od 1. července 
2005 

9.2.2.3.
2 

  X  X   

9.2.2.3.
3 

    X   

9.2.2.3.
4 

  X  X   

9.2.2.4 Akumulátory X X  X   

9.2.2.5 Příslušenství 
pod stálým 
napětím 

      

9.2.2.5.
1 

    X   

9.2.2.5.
2 

  X     

9.2.2.6 Elektrická 
zařízení za 
kabinou řidiče 

 X  X   
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 VOZIDLA 
 

VYSVĚTLIVKY  

TECHNICKÁ  
SPECIFIKACE 
 

EX/II  EX/II
I  

AT  FL  OX  

9.2.3 BRZDOVÝ 
SYSTÉM 

      

9.2.3.1 Všeobecná 
ustanovení  

X X X X X  

 Antiblokovací 
brzdový systém 

 X b, d X b, d  X b, d X b, d b  Vztahuje se na vozidla poprvé registrovaná 
(nebo uvedená do provozu, není-li jejich 
registrace povinná) po 30.červnu 1993, a to na 
motorová vozidla (nákladní automobily a tahače) 
s největší povolenou hmotností převyšující 16 
tun a na přípojná vozidla (tj. přívěsy návěsy a 
přívěsy s centrální nápravou) s největší 
povolenou hmotnosti převyšující 10 tun. 
Vztahuje se na motorová vozidla, která jsou 
schválena k tažení přípojných vozidel s největší 
povolenou hmotností převyšující 10 tun, která 
byla poprvé registrována po 30. červnu 1995. 
Vztahuje se na všechna vozidla poprvé 
schválená podle oddílu 9.1.2 po 30. červnu 2001 
bez ohledu na datum, kdy byla poprvé 
registrována. 

d Poněvadž od 1.  ledna 2010 všechna vozidla 
musí musí splňovat technické požadavky 
Předpisu EHK č. 13 nebo Směrnice 71/320/EHS 
se změnami a doplňky aplikovatelné k datu 
jejich první registrace nebo uvedení do provozu, 
není-li jejich registrace povinná, avšak nejméně 
Předpisu EHK č. 13 serií změn 06 nebo 
Směrnice 71/320/EHS se změnami Směrnice 
71/422/EHS. 
Přípojná vozidla (tj. přívěsy, návěsy a přívěsy 
s centrální nápravou) musí být vybavena 
antiblokovacím brzdovým systémem kategorie 
A. Motorová vozidla musí být vybavena 
antiblokovacím brzdovým systémem kategorie 
1. 

 Zpomalovací 
brzdový systém 

 X c, g X c, g X c, g X c, g c  Vztahuje se na motorová vozidla poprvé 
registrována po 30. červnu 1993 s největší 
povolenou hmotností převyšující 16 tun nebo na 
motorová vozidla schválená k tažení přípojných 
vozidel s největší povolenou hmotností 
převyšující 10 tun. 

g  Poněvadž od 1. ledna 2010všechna motorová 
vozidla musí splňovat technické požadavky 
Předpisu EHK č. 13 nebo Směrnice 71/320/EHS 
se změnami a doplňky aplikovatelné k datu 
jejich první registrace nebo uvedení do provozu, 
není-li jejich registrace povinná, avšak nejméně 
Předpisu EHK č. 13, sérií změn 06 nebo 
Směrnice  71/320/EHS se změnami Směrnice 
71/422/EHS.  
Zpomalovací brzdový systém musí být typu IIA. 
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 VOZIDLA 
 

VYSVĚTLIVKY  

TECHNICKÁ  
SPECIFIKACE 
 

EX/II  EX/II
I  

AT  FL  OX  

9.2.3.2 Nouzový 
brzdový systém 
pro přípojná 
vozidla 

      

9.2.3.2.
1 

 X      

9.2.3.2.
2 

  X     

9.2.4 PREVENCE 
NEBEZPEČÍ  
POŽÁRU 

      

9.2.4.2 Kabina vozidla       

9.2.4.3 Palivové nádrže X X  X X  

9.2.4.4 Motor X X  X X  

9.2.4.5 Výfukový 
systém 

X X  X   

9.2.4.6 Zpomalovací 
brzdový systém 
vozidla 

 X X X X  

9.2.4.7 Vytápěcí systém 
s vnitřním 
spalováním 

      

9.2.4.7.
1 
9.2.4.7.
2 
9.2.4.7.
5 

 X e X e X e X e X e e  Vztahuje se na motorová vozidla vybavená po 
30. červnu 1999. Vztahuje se povinně od 1. 
ledna 2010 na vozidla   vybavená před 1. 
červencem 1999 . 

9.2.4.7.
3 
9.2.4.7.
4 

    X e  e  Vztahuje se na motorová vozidla vybavená po 
30. červnu 1999. Vztahuje se povinně od 1. 
ledna 2010 na vozidla vybavená před 1. 
červencem 1999.  

9.2.4.7.
6 

 X X     

9.2.5 OMEZOVA Č 
RYCHLOSTI  

X f X f X f X f X f f  Vztahuje se na motorová vozidla s největší 
přípustnou hmotností převyšující 12 tun poprvé 
registrována 31. prosinci 1987 a všechna 
motorová vozidla s největší povolenou 
hmotností převyšující 3,5 tuny avšak nejvýše 12 
tun registrovaná po 31. prosinci 2007. 

9.2.6 SPOJOVACÍ 
ZAŘÍZENÍ  
PŘÍPOJNÝCH 
VOZIDEL  

X X     

 


