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 1. Úvod 

 

V souvislosti s rozvojem nových technologií, pokrokem v oblasti vědy 

a výzkumu, či nutnosti hledání nových materiálů, dochází nepřetržitě k používání 

a výrobě nových chemických látek a směsí.  

Samozřejmostí je, že se také k této oblasti vztahují různé právní předpisy. 

Ne všechna pravidla jsou stejná – některá se vztahují pouze na území konkrétního státu, 

jiná mají mezinárodní charakter. V současné době je věnováno velké úsilí eliminaci 

dříve vzniklých rozdílů a zavádění takových požadavků, které vedou k postupnému 

sjednocování předpisů. 

V České republice je tato problematika upravena především zákonem č. 440/2008 

Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, vyhláškou Ministerstva průmyslu 

a obchodu č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 232/2004 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a také vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 234/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti 

o použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky 

v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení 

a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. 

Z evropského hlediska jsou nejdůležitější následující předpisy. Jedná se o Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 

o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 

Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH), které bylo aktualizováno 

Nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně 

a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

(nařízení CLP). Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
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(dohoda ADR) je předpisem, který se vztahuje k přepravě nebezpečných látek po 

silnici. 

Cílem této diplomové práce je detailně rozebrat změny provedené v novelizované 

dohodě ADR, srovnat aktuálně platné předpisy zabývající se problematikou 

nebezpečných látek a přípravků, uvést příklady rozdílné klasifikace chemických látek 

klasifikovaných podle zákona č. 440/2008 Sb. a nařízení CLP a také zhodnotit 

provedení klasifikace tunelů podle dohody ADR, kterou je omezena přeprava 

nebezpečných látek a přípravků silničními tunely. 
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2. Historie dohody ADR 

 

Nejdůležitějším dokumentem, který se zabývá bezpečnou přepravou 

nebezpečných látek po silnici, je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí. Její zkratka – ADR, vychází z anglického názvu Accord 

Dangerouses Route. Ačkoliv byla ve švýcarské Ženevě sjednána již dne 30.9. 1957, 

v platnost vstoupila až 20.1. 1968. Bývalá Československá socialistická republika 

ji přijala 17.8. 1986. Dne 2.6. 1993 Česká republika oznámila, že se jako nástupnický 

stát České a Slovenské Federativní Republiky bude nadále řídit dohodou ADR.[1] 

Z těchto informací je patrné, že dohoda ADR procházela dlouholetým 

progresivním vývojem, během kterého byly pružně zapracovávány nově získané 

poznatky, zkušenosti a potřeby, pro zajištění bezpečné přepravy nebezpečných věcí. 

Od roku 1997 dochází k pravidelné dvouleté novelizaci. Rok 2001 přinesl zásadní 

úpravu - restrukturalizaci předpisů. To znamená, že došlo k výrazné změně struktury 

i obsahu a dosáhlo se významného sjednocení s ostatními předpisy platnými pro různé 

druhy přeprav. Restrukturalizace probíhala pod záštitou Organizace spojených národů 

(OSN). Takto rozsáhlá změna s sebou přinesla řadu nových požadavků (bezpečnostní 

poradce, klasifikační kód), které musely být přesněji formulovány a kvůli kterým 

muselo být běžné přechodné období prodlouženo z obvyklých 6 měsíců na 18 měsíců.  

Dohoda ADR se skládá z 9 částí, které jsou zpracovány ve 2 přílohách. Příloha A 

sestává ze 7 částí, které jsou společné jak pro dohodu ADR, tak pro řád RID (Řád 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží). Zabývá se: 

• Všeobecnými ustanoveními 

• Klasifikací 

• Vyjmenováním nebezpečných věcí, zvláštními ustanoveními 

a vynětím z platnosti pro omezená množství 

• Ustanoveními o používání obalů a cisteren 

• Postupy při odeslání 

• Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů 

• Ustanoveními o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky 

a manipulace 
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 Příloha B obsahuje pouze 2 části, které ovšem platí jen pro silniční přepravu. 

Jedná se o: 

• Požadavky na posádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní 

doklady 

• Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel 

 

Počet částí dohody ADR zůstává nezměněn. Dochází pouze k upřesňování názvů 

kapitol a jejich obsahů, čímž se dosáhlo zjednodušení práce a snadnější orientace 

v tomto předpise. 

Mezi jednu z nejdůležitějších částí patří část 2 – Klasifikace. Zde jsou chemické 

látky rozděleny do 9 tříd nebezpečnosti podle svých vlastností. Jednotlivé skupiny jsou 

dále děleny do podtříd podle specifičtějších rysů. Díky tomuto rozdělení lze pak 

stanovit, jaká musí být přijata bezpečnostní opatření při přepravě a jaké jsou legislativní 

požadavky na způsob přepravy. Pro jednotlivé třídy nebezpečnosti jsou také určeny 

bezpečnostní značky a výstražné tabule, které musí být používány při přepravě 

nebezpečných věcí. 

V části 3 nazvané Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí 

z platnosti pro omezená množství, jsou v tabulkové formě seřazeny nebezpečné látky 

podle jednotlivých UN kódů. Následují údaje o pojmenování a popisu, třídě, 

klasifikačním kódu, obalové skupině, bezpečnostní značce, zvláštním ustanovení, 

omezených a vyňatých množstvích, i o balení: 

• pokyny pro balení 

• zvláštní ustanovení pro obaly 

• ustanovení o společném balení  

 

 Jsou doplněny požadavky na přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené 

látky: 

• pokyny 

• zvláštní ustanovení 
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V neposlední řadě jsou v tabulce uvedeny informace o zvláštním ustanovení 

pro cisterny ADR, vozidlech pro přepravu v cisternách, kódu omezení pro tunely, 

identifikačním čísle nebezpečnosti zvláštními ustanoveními pro: 

• přepravu kusů 

• přepravu ve volně loženém stavu 

• nakládku, vykládku a manipulaci 

• provoz  

Restrukturalizací dohody ADR byla stanovena pravidla na odbornou způsobilost 

osob, které si musí zajistit podniky zabývající se přepravou nebezpečných látek 

a činností, které s touto přepravou souvisejí. Pro splnění pravidel je nutno projít 

předepsaným školením a složit zkoušku. Pokud je složení zkoušky úspěšné, získá osoba 

odbornou způsobilost a je nazývána bezpečnostním poradcem. Povinností 

bezpečnostního poradce je přijetí takových opatření, která zajistí zabránění či snížení 

rizik vznikajících především při nakládce, vykládce, plnění a balení nebezpečných látek. 

Zajišťuje dodržování všech platných právních předpisů, což zahrnuje také pravidelná 

školení zaměstnanců, vypracování zpráv v případě dopravní nehody, porušení předpisů 

jinou osobou či mimořádné události. 

Pro zajištění bezpečné přepravy je nutné zjišťovat a zkoumat stále nové 

skutečnosti, které mohou ovlivnit splnění bezpečnostních požadavků. Pravidelně každé 

2 roky s sebou přináší aktualizace dohody ADR větší či menší změny.  

V roce 2007 byla v novelizaci dohody ADR upravena dosud nedostatečně 

zohledněná oblast. Jednalo se o problematiku přepravy nebezpečných věcí silničními 

tunely. Na základě mnohaletých zkušeností došlo ke stanovení pravidel, která musí být 

dodržována. Byl také zaveden nový pojem – kategorizace tunelů. Jde o označení tunelu 

písmenem A až E, přičemž každé písmenný znak kategorie stanovuje jiné podmínky pro 

přepravu nebezpečných věcí tunelem. V následujícím přehledu jsou definovány 

kategorie tunelů a upřesněny nebezpečné věci, jejichž přeprava daným tunelem je 

zakázána. 

 

Tunel kategorie A 

V tomto tunelu nejsou žádná omezení pro přepravu nebezpečných věcí. [2] 
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Tunel kategorie B 

V této kategorii tunelů platí omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést 

k velmi silnému výbuchu. Jedná se o věci uvedené v tabulce č. 1 podle tříd 

nebezpečnosti. [2] 

 

Tabulka č. 1                   Omezení přepravy v tunelu kategorie B 

Třída 1 Skupiny snášenlivosti A a L 

Třída 3 Klasifikační kód D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379) 

Třída 4.1 Klasifikační kódy D a DT 

  

Samovolně se rozkládající látky, typ B (UN 3221, 3222, 3231 

a 3232) 

Třída 5.2 Organické peroxidy, typ B (UN 3101, 3102, 3111 a 3112) 

Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší 

než 1000kg: 

Třída 1 Podtřídy 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L) 

Pokud jsou přepravovány v cisternách: 

Třída 2 Klasifikační kódy F, TF a TFC 

Třída 4.2 Obalová skupina I 

Třída 4.3 Obalová skupina I 

Třída 5.1 Obalová skupina I 

 

Tunel kategorie C 

Zde platí omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému 

výbuchu, silnému výbuchu nebo velkému úniku toxické látky. 

Jedná se o nebezpečné věci, jejichž přeprava je omezena v tunelu kategorie B a 

dále o nebezpečné věci uvedené v tabulce č. 2. [2] 
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Tabulka č. 2               Omezení přepravy v tunelu kategorie C 

Třída 1 Podtřída 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L) 

  Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti H a J) 

Třída 7 UN 2977 a 2978 

Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší 

než 5000kg: 

Třída 1 Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti C a G) 

Pokud jsou přepravovány v cisternách: 

Třída 2 

Klasifikační kódy 2A, 2O, 3A a 3O, jakož i klasifikační kódy 

obsahující jen písmeno T nebo skupiny písmen TC, TO a TOC 

Třída 3 Obalová skupina I pro klasifikační kódy FC, FT1, FT2 a FTC 

Třída 6.1 Obalová skupina I  

Třída 8 Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT a COT 

 

Tunel kategorie D 

Omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému výbuchu, 

silnému výbuchu, velkému úniku toxické látky nebo velkému požáru. Omezení 

platí pro nebezpečné věci, které jsou již omezeny v kategorii C a je rozšířeno 

nebezpečnými věcmi z tabulky č. 3. [2] 

 

Tabulka č. 3          Omezení přepravy v tunelu kategorie D 

Třída 1 Podtřída 1.3 (skupina snášenlivosti C a G) 

Třída 2 Klasifikační kódy F, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC 

Třída 4.1 Samovolně se rozkládající látky, typy C, D, E a F 

  UN 2956, 3241, 3242 a 3251 

Třída 5.2 Organické peroxidy, typy C, D, E a F 

Třída 6.1 Obalová skupina I pro klasifikační kódy TF1 a TFC 

  Látky s inhalační toxicitou (UN 3381 až 3390) 

Třída 8 Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT a COT 
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Třída 9 Klasifikační kódy M9 a M10 

Pokud jsou přepravovány volně nebo ložené v cisternách 

Třída 3   

Třída 4.2 Obalová skupina II 

Třída 4.3 Obalová skupina II 

Třída 6.1 Obalová skupina II a 

  Obalová skupina II pro klasifikační kód TF2 

Třída 8 Obalová skupina I pro klasifikační kódy CF1, CFT a CW1 

  Obalová skupina II pro klasifikační kódy CF1 a CFT 

Třída 9 Klasifikační kódy M2 a M3 

 

 Tunel kategorie E 

Zde platí omezení pro všechny nebezpečné věci kromě UN 2919, 3291, 3331 

a 3373. [2] 

Pro správnou orientaci v těchto tabulkách je nutno zjistit v příloze A dohody ADR 

zařazení jednotlivých věcí do určité obalové skupiny. Následující tabulka č. 4 uvádí 

vlastnosti chemických látek zařazených v jednotlivých obalových skupinách. 

 

Tabulka č. 4        Vlastnosti chemických látek v jednotlivých obalových skupinách 

Obalová  Velmi nebezpečné 

skupina I Velmi toxické 

 Silně žíravé 

Obalová  Středně nebezpečné 

skupina II Toxické 

 Žíravé 

Obalová  Málo nebezpečné 

skupina III Slabě toxické 

 Slabě žíravé 
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V případě, že se určitá třída nebezpečnosti dělí  podle klasifikačního kódu nebo 

skupin snášenlivosti (výbušné látky a předměty), jsou tyto údaje uvedeny v kapitole 2 

dohody ADR. 

O jakou kategorii tunelu se jedná, pozná řidič podle dopravního značení. Příslušné 

písmeno na doplňkové tabulce dopravní značky oznamuje kategorii tunelu. V případě 

že toto doplňkové dopravní značení u tunelu není, lze jej používat bez omezení 

a převážet všechny nebezpečné věci, stejně jako tunelem kategorie A. 

Klasifikaci tunelů bylo nutno provést do konce roku 2009. Od 1.1. 2010 není 

možné, aby existovaly neklasifikované tunely bez příslušného dopravního značení. 

Ačkoliv častokrát není silniční přeprava ekonomicky nejvýhodnější, časově 

nejméně náročná a nejspolehlivější, je jisté, že bude dále stejně nepostradatelnou 

a velmi vyhledávanou, jako dosud. Z tohoto důvodu bude stále nezbytná pravidelná 

aktualizace dohody ADR, do které budou nově zapracovávány nové chemické látky 

a řešeny poznatky, které dosud nebyly upraveny.  
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3. Změny v novelizované dohodě ADR 2009 

 

Novelizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

z roku 2009 je z hlediska změn velmi významná. Došlo k částečné úpravě, zapracování 

nových, ale také k vypuštění zastaralých a již nepotřebných částí.  Přehled vybraných 

změn v novelizované dohodě ADR 2009 je uveden v příloze č. 1. 

Splnění tak rozsáhlých nároků nebylo možné uskutečnit najednou, jednalo se o 

dlouhodobější proces, při kterém byly stanovené požadavky zaváděny postupně. 

Nejvýznamnější změny v požadavcích dohody ADR 2009 jsou především: 

 

• Zavedení nové značky pro látky ohrožující životní prostředí 

• Nové podmínky pro vynětí z přepravy vztahující se k druhu 

přepravy 

• Zavedení pojmu MEMU – Mobilní jednotka přepravující 

výbušniny 

• Neuvádění kódu pro omezení průjezdu tunely za určitých 

podmínek 

• Změna požadavků na písemné pokyny a změny v přepravním 

dokladu 

• Změna tabulek, pokynů pro balení a společné nakládky 

• Nové požadavky na výbavu a pro zajištění soupravy 

• Nový symbol - stohovací zátěž 

• Posouzení provedení klasifikace tunelů 

 

3.1 Zavedení nové značky pro látky ohrožující životní prostředí 

 

Tato značka je vyžadována při přepravě nebezpečných věcí, které jsou 

klasifikovány podle dohody ADR 2009 jako látky ohrožující životní prostředí (podle 

článku 2.2.9.1.10, nesmí však již být označeny podle článků 5.2.1.8 a 5.3.6). Až do 

31.12. 2010 se povinnost označovat vozidla touto značkou nevztahuje na látky tříd 1 až 

9 (mimo látek s UN kódem 3077 – látka ohrožující životní prostředí, tuhá nebo UN 
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kódem 3082 – látka ohrožující životní prostředí, kapalná). Grafické znázornění značky 

je uvedeno na obrázku č. 1. 

 

Obr. č. 1  Značka pro látky ohrožující životní prostředí 

Označení kusů touto značkou musí být trvalé. Výjimkou jsou samostatné obaly 

a skupinové obaly, obsahující vnitřní obaly s obsahem maximálně 5 kg pro látky tuhé 

nebo s obsahem nejvýše 5 l pro látky kapalné. Musí být shodná se vzorem a její 

rozměry jsou stanoveny na 100 mm x 100 mm. V případě že kus nemá dostatečnou 

velikost pro splnění tohoto požadavku, mohou být rozměry značky zmenšeny. 

 

3.2 Nové podmínky pro vynětí z přepravy vztahující se k druhu přepravy 

  

Pojem vyňaté množství byl zaveden za účelem harmonizace předpisů ICAO 

(Organizace pro civilní letectví) a dohody ADR. Nebezpečné věci balené v omezeném 

množství podléhají vynětí z přepravy za předpokladu, že jsou respektovány podmínky 

pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích (kapitola 3.5 dohody ADR).  

Kusy obsahující vyňatá množství nebezpečných věcí musí být označeny 

stanovenou značkou. Tento režim přepravy je nutné uvést v přepravních dokladech. 

Počet přepravovaných kusů v tomto režimu podléhá určitému omezení. Maximálně 

lze takto přepravovat 1000 kusů.[3]  Grafické provedení značky pro vyňatá množství 

je znázorněno na následujícím obrázku č. 2. Rozměry této značky jsou minimálně 

100 mm x 100 mm. 
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Obr. č. 2  Značka pro vyňatá množství 

 

Poznámka: 

* Zde je udáno první nebo jediné číslo bezpečnostní značky uvedené v tabulce A 

(kapitola 3.2, sloupec 5) 

** Na tomto místě se uvádí odesílatel nebo příjemce, pokud není uveden jinde 

na kusu 

 

Pokud jsou lithiové baterie používány nebo určeny k pohonu automobilu, 

případně pokud jsou nezbytně nutné k provozu některých jeho zařízení a příslušenství, 

je i přeprava těchto baterií vyňata z platnosti. 

Za předpokladu že celkové množství hořlavých kapalin v opakovatelně 

plnitelných nádobách nepřekročí 60 l na nádobu nebo 240 l na celou dopravní jednotku, 

lze tyto hořlavé kapaliny také přepravovat jako vyňaté z platnosti vztahující se k druhu 

přepravy. [4]  

 

3.3 Zavedení pojmu MEMU – Mobilní jednotka přepravující výbušniny 

 

MEMU (Mobile explosives manufacturing unit) označuje jednotku či vozidlo 

smontované s jednotkou pro přípravu a nabíjení výbušnin z nebezpečných věcí, 

které nejsou výbušninami. Jednotka se skládá z provozní výstroje a různých kontejnerů 

a cisteren pro volně ložené látky. Její součástí jsou i čerpadla. MEMU může obsahovat 

i zvláštní komory pro balené výbušniny.[5] Mobilní jednotky přepravující výbušniny 

neodpovídající konstrukčním a schvalovacím předpisům platným od 1.1. 2009, smějí 

být dále nadále používány za následujících podmínek: 
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• Musí být vyrobeny a schváleny před 1.1. 2009 podle platných 

vnitrostátních právních předpisů 

• Jejich používání musí schválit příslušné státní orgány země, 

ve které jsou používány 

 

3.4 Neuvádění kódu pro omezení průjezdy tunely za určitých podmínek 

 

Novinkou usnadňující a hlavně zjednodušující silniční přepravu nebezpečných 

věcí tunely je následující skutečnost, která upravuje vyplňování přepravního dokladu 

(UN číslo, oficiální pojmenování pro přepravu, pro látky a předměty třídy 1 klasifikační 

kód, ve stanovených případech obalová skupina, počet a popis kusů, celkové množství 

nebezpečných věcí označené různým UN kódem, jméno a adresa odesílatele, jméno 

a adresa příjemce, prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody a kód 

omezení pro tunely – kde je to stanoveno). Od roku 2010 nemusí být v přepravním 

dokladu uveden kód pro přepravu tunely za předpokladu, kdy je předem známo, 

že přeprava nebezpečných věcí povede trasou, na které se nenachází žádný tunel, pro 

který by byla stanovena omezení.  

 

3.5 Změna požadavků na písemné pokyny a změny v přepravním dokladu 

 

Před provedením přepravy nebezpečných věcí musí být osádka vozidla 

obeznámena s náplní písemných pokynů. Tento dokument, který byl v minulosti 

sestavován a předáván řidiči při nakládce odesílatelem, musí dopravce, podle Dohody 

ADR 2009, poskytnout v takové jazykové verzi, aby jí rozuměli všichni členové 

osádky.[8]  

Po prostudování ho osádka uloží na takové místo v kabině vozidla, aby byl volně 

dostupný. Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech 

nebezpečných věcí podle jednotlivých tříd a o činnostech za obvyklých okolností 

je uvedeno v příloze č. 2. 

Došlo také ke sjednocení obsahové stránky, písemné pokyny pro řidiče mají 

jednotnou formu, což s sebou přináší určité komplikace. Podle informací zveřejněných 
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ve věstníku ITD není zatím v Portugalsku platná nová dohoda ADR 2009. Proto je pro 

přepravu nebezpečných věcí v Portugalsku dočasně v platnosti dohoda ADR 2007. 

Portugalská policie údajně neakceptuje obecné písemné pokyny podle dohody ADR 

2009, ale stále vyžaduje zvláštní pokyny pro každý typ nebezpečných věcí 

přepravovaných ve vozidle.[9] 

V případě nehody nebo jiné situace, kterou nelze předem odhadnou, k níž může 

dojít nebo se může vyskytnou během přepravy, mají členové osádky vozidla povinnost 

učinit následující opatření: 

• Uchovávat přepravní doklady na snadno přístupném místě 

• Zastavit chod motoru a odpojovačem akumulátoru odpojit 

akumulátor – pokud je vozidlo odpojovačem vybaveno 

• Použít brzdový systém 

• Informovat zásahové jednotky, podat jim informace 

o přepravovaných nebezpečných látkách 

• Dodržovat pokyny zasahujících jednotek 

• Zabránit iniciaci zápalnými zdroji, například elektrickými 

spotřebiči, kouřením, atd. 

• Označit místo stojacími výstražnými prostředky 

• Použít fluoreskující výstražnou vestu 

• Při požáru motoru, brzd a pneumatik použít hasící přístroj – 

pokud je to bezpečné 

• Nedotýkat se a nechodit po uniklých nebezpečných látkách 

• Zmírnit riziko nadýchání se par, výparů, kouře či prachu pobytem 

na návětrné straně 

• Použít výbavu vozidla, která slouží k zamezení uniku 

nebezpečných látek do kanalizace a vody 

• Použít výbavu vozidla, která slouží ke shromáždění rozsypaných 

či vyteklých látek 

• Opustit místo nehody a informovat o tom i ostatní osoby 

• Členové osádky nesmějí hasit požáry ložných prostorů 
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• Zlikvidovat použité kontaminované oblečení a ochrannou výbavu 

 

V přepravním dokladu dohody ADR není dále používáno zvláštní ustanovení 

o vynětí z platnosti týkající se množství přepravovaných jednou dopravní jednotkou. 

Z tohoto důvodu také nelze používat zápis ,,Náklad nepřekračující limity pro vynětí 

z platnosti“. Vzor tiskopisu pro multimodální přepravu nebezpečných věcí je uveden 

v příloze č. 3. 

 

3.6 Změna tabulek, pokynů pro balení a společné nakládky 

 

V případě že je konstrukce upevnění oranžových výstražných tabulí na vozidle 

provedena takovým způsobem, že jsou připevněny na sklopných panelech, nesmí 

v důsledku rázů během přepravy  dojít k jejich rozevření či uvolnění z držáku. 

Nejdůležitější změnou vztahující se k balení je úprava pokynu pro balení P 903. 

V ADR 2007 se tento pokyn vztahoval jen na látky s UN kódem 3090 (baterie lithiové 

kovové) a UN 3091 (baterie lithiové kovové obsažené v zařízení nebo baterie lithiové 

kovové balené se zařízením), ale nyní je rozšířen i o UN 3480 (baterie lithium-iontové) 

a také UN 3481 (baterie lithium-iontové kovové obsažené v zařízení nebo baterie 

lithium-iontové kovové balené se zařízením). Tato změna si vyžádala i úpravu 

samotného obsahu, kde jsou v tuto chvíli zavedeny požadavky na polyethylenové pytle. 

V kapitole 7.5.2 došlo k úpravě tabulky pro společnou nakládku, která přesně 

vymezuje, které třídy látek mohou být společně přepravovány. Nově je dovolena 

společná nakládka třídy 5.2 (organické peroxidy) společně s třídou 1. 

 

3.7 Nové požadavky na výbavu a pro zajištění soupravy 

 

Jedním z hlavních požadavků dohody ADR pro zajištění bezpečné přepravy 

je definování výbavy vozidla. S implementací nových písemných pokynů došlo 

k transformaci i v této oblasti. Nyní je stanovena následující výbava: 

• Dva stojací výstražné prostředky 

• Fluoreskující výstražná vesta 



  

 

 

16 

• Kapalina pro výplach očí – nemusí být při přepravě látek třídy 1, 

1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3 

• Ochranné rukavice 

• Ochrana očí 

• Nouzová úniková maska pro každého člena osádky – pro třídu 

2.3 nebo 6.1 

• Zakládací klín 

• Přenosná svítilna 

• Pro třídy 3, 4.1, 4.3, 8, 9 je vyžadována následující dodatečná 

výbava: 

� Ucpávka kanalizační vpusti 

� Sběrná nádoba vyrobená z plastu 

� Lopata 

 

V případě že návěsy nemají parkovací příslušenství, musí být zajištěny proti 

pohybu nejméně jedním zakládacím klínem. Při odstavení dopravního prostředku 

s nebezpečnými látkami je nutno použít parkovací brzdu. 

 

3.8 Nový symbol - stohovací zátěž 

 

Symbol musí být vyroben trvanlivě a čitelně, přičemž jeho rozměry nesmí 

být menší než 100 mm x 100 mm. Číslice a písmena, udávající hmotnost musí mít 

výšku nejméně 12 mm. Symbol pro maximální povolenou použitelnou stohovací zátěž 

je uveden na obrázku č. 3. Pokud obal není schopen stohování, je označen symbolem 

uvedeným na obrázku č. 4. 
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Obr. č. 3 IBC schopen stohování                Obr. č. 4 IBC není schopen stohování 

 

Toto ustanovení platí pro všechny IBC (Intermediate bulk container – tuhý 

nebo flexibilní přepravní obalový prostředek), vyrobené, zrekonstruované nebo 

opravené od 1.1. 2011 
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4. Posouzení provedení kategorizace tunelů 

 

V dohodě ADR 2007 byly nově stanoveny požadavky na přepravu nebezpečných 

látek tunely. Tato problematika je dále řešena v kapitole 1.9.5 dohody ADR – Omezení 

průjezdu tunely a v kapitole 8.6 – Omezení průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné 

věci silničními tunely. Ještě předtím než došlo k celkové realizaci nových omezení pro 

tunely, zavedla dohoda ADR v novelizaci z roku 2009 určité změny pro vybrané 

klasifikační kódy. Provedené úpravy se vztahují k tunelům kategorie C a D. 

Dopravní značky a signály, které stanovují zákaz vjezdu, pro vozidla přepravující 

nebezpečné věci, do tunelu, musí být umístěny na takovém místě, ze kterého je stále 

ještě možná volba jiné, alternativní, trasy.  

V České republice je situace předpisů vztahujících se k tomuto druhu přepravy 

velice tristní. V podstatě až do roku 2007 nebyla tato situace zásadnějším způsobem 

řešena a pro omezení průjezdu tunelem byla používána zákazová dopravní značka B18 

– Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečné látky. Tato značka je uvedena 

na obrázku č.5. 

 

 

Obr. č. 5 Dopravní značka B18 

 

 

Další dopravní značky vztahující se k této problematice jsou informativní 

provozní dopravní značka IP8a – Tunel a informativní provozní dopravní značka IP8b – 

Konec tunelu. Jejich grafické znázornění je uvedeno na obrázku č. 6 a obrázku č. 7. 
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Obr. č. 6 Dopravní značka IP8a                      Obr. č. 7 Dopravní značka IP8b 

 

Podobné dopravní značky jako u nás byly používány také v jiných evropských 

zemích. Příklad anglického značení je znázorněn na obrázku č. 8, obrázku č. 9 

a obrázku č. 10. Dopravní značení alpského tunelu Fréjus, který spojuje Francii s Itálií, 

je uvedeno na obrázku č. 11. Toto značení platí od 1.7. 2009 a v současné době se jedná 

společně s několika anglickými tunely o jediný tunel, který je již  podle nových 

požadavků kategorizován. 

                                                     

Obr. č. 8 Anglické dopravní značení                Obr. č. 9 Anglické dopravní značení 

                              

Obr. č. 10 Anglické dopravní značení       Obr. č. 11 Dopravní značení tunelu Fréjus  

 



  

 

 

20 

4.1 Kategorizace anglických silničních tunelů 

 

Jako názorný příklad splnění požadavků dohody ADR je v tabulce č. 5 uvedena 

doposud provedená kategorizace vybraných silničních tunelů ve Velké Británii. Některé 

z těchto tunelů, co se týče délky, eventuálně počtu tubusů, jsou velmi podobné českým, 

tudíž by byla možnost se při kategorizaci inspirovat již kategorizovanými anglickými 

tunely. 

 

Tabulka č. 5           Příklad kategorizace tunelů ve Velké Británii 

Název tunelu 

 

Rok uvedení 

do provozu Délka Počet tubusů 

Kategorizace 

podle Dohody 

ADR 2009 

Dartford Crossing 1980 1400m 2 C 

Mersey 

(Queensway) 

 

1934 3240m 1 D 

Clyde 1957 762 m 2 D 

Ramsgate 2000 760 m  1 C* 

Limehouse 1993 1800m 2 E 

Rotherhithe 1908 1481m 1 E 

Blackwall 1967 1344m 2 E 

East India Dock 

Link 

 

2004 350m  2 E 

Tyne 1967 1680m 1 D 

 

* Provizorní kód, může být v budoucnosti snížen podle posouzení rizika  

Ostatní tunely ve Velké Británii budou klasifikovány jako tunely kategorie A 
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4.2 Kategorizace  českých silničních tunelů 

 

V České republice zatím není kategorizace tunelů provedena. Je otázkou, 

zda vůbec bude věnováno úsilí její realizaci, nebo zda u nás budou použity pouze 

2 kategorie a to kategorie A nebo kategorie E. Tunelem kategorie A by bylo možno 

převážet všechny nebezpečné věci a tunelem kategorie E žádné nebezpečné věci - 

s výjimkou těch, které jsou uvedeny v dohodě ADR. 

Pro provedení kategorizace musí být zvážené mnoho skutečností, které jsou také 

zvažovány při návrhu a stavbě nových tunelů. Jedná se především o technické 

a technologické vybavení tunelu a jeho stavební provedení včetně prvků zabezpečení 

v případě nehody či jiné nestandardní události, která má vliv na chod tunelu 

nebo plynulost dopravy. U dříve vybudovaných tunelů sice dochází k modernizaci, 

avšak již nelze některé z těchto parametrů významným způsobem ovlivnit. Nicméně 

i na tyto tunely se vztahuje povinnost kategorizace. V závislosti na proměnných 

parametrech jako například hustota silničního provozu, může v průběhu dne docházet 

ke změně kategorie tunelu. Všechna tato hlediska ovlivňují stanovení příslušné 

kategorie. 

Nelze předpokládat, že by se, z finančních důvodů, při současné stavbě tunelů 

v různých zemích světa používaly stejné metody, prostředky a vybavení. Jelikož většina 

českých tunelů byla dokončena později než tunely anglické, dá se předpokládat že 

úroveň technologického vybavení českých tunelů s nimi bude minimálně srovnatelná, 

v některých případech dokonce vyšší. Při provedení následující kategorizace českých 

silničních tunelů jsem vycházel z výše uvedené kategorizace anglických silničních 

tunelů. Za hlavním srovnávací parametr jsem zvolil délku tunelu, jeho umístění a také 

počet tubusů. Návrh kategorizace vybraných českých silničních tunelů je uveden 

v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6            Návrh kategorizace vybraných českých tunelů  

Anglický 

tunel Český tunel 

Délka 

tunelu 

Rok 

uvedení do 

provozu 

Číslo 

silnice Město 

Počet 

tubusů 

Navržená 

kategorie 

Tyne Lahovice 1659m ve výstavbě R1 Praha 2 

D             

B* 

Blackwall Mrázovka 1300m 2004 

Městský 

okruh Praha 2 

C              

A* 

Dartford Dobrovského 1240m ve výstavbě I/42 Brno 2 

C             

A* 

East India 

Dock Road Valík 380m 2006 D5 Plzeň 2 

B            

A* 

* kategorie platná od 22:00 do 6:00 

 

4.2.1 Tunel Lahovice 

 

Tunel Lahovice je součástí stavby 514 Lahovice - Slivenec. Jedná 

se o novostavbu dálničního tunelu dlouhého 1659 metrů (resp. 1620 m levý tubus) 

o dvou samostatných tubusech. Pravá tunelová trouba bude třípruhová (stoupací pruh), 

levá tunelová trouba při stejném sklonu bude dvoupruhová. Tunel bude ražen mezi 

Radotínem a Lochkovem, za tunelem následuje 461 metrový most přes Lochkovské 

údolí. Všechny ražené tunelové objekty budou prováděny Novou rakouskou tunelovací 

metodou. Kromě vlastních tubusů se jedná i o šest ražených tunelových propojek mezi 

tubusy - pro zajištění možnosti úniku osob při havárii.[10]  

Dokončení prací umožňujících uvedení do zkušebního provozu je plánováno 

v dubnu 2010, přičemž celkové dokončení stavby lze předpokládat do října 2010. 

Z technického hlediska lze uvést následující: osvětlení celé trasy včetně mimoúrovňové 

křižovatky, realizace dešťových usazovacích a retenčních nádrží, dopravní značení 

včetně proměnných značek, SOS hlásky, meteostanice a dálniční informační systém.  



  

 

 

23 

Na návrhu a realizaci vnitřního vybavení tunelu se podílí společnost Eltodo, která 

má výsadní postavení v oblasti technologického vybavování tunelových staveb v České 

republice. Tato společnost zajišťuje dodávku kompletní technologie v tunelu, světelné 

dopravní signalizace, dopravních značek a  veřejného osvětlení. 

Tunel Lahovice je svou délkou srovnatelný s tunelem Tyne. Tento anglický tunel 

slouží již od roku 1967. Od roku 2008 probíhá stavba nové části tunelu Tyne, která 

by měl být uvedena do provozu v roce 2011, přičemž původní úsek tunelu 

bude rekonstruován. Od roku 2012 by měly pro potřeby silniční dopravy sloužit obě dvě 

pasáže tunelu – nová i zrekonstruovaná. 

Po zhodnocení konstrukčního provedení a vnitřního vybavení tunelu Lahovice 

navrhuji jeho zařazení do kategorie D v době mezi 6:00 a 22:00. V časovém rozmezí 

mezi 22:00 a 6:00 navrhuji kategorii B – z důvodu menšího provozního zatížení tunelu. 

 

4.2.2 Tunel Mrázovka 

 

Tento tunel se v určitých parametrech velmi podobá londýnskému tunelu 

Blackwall. Západní část tunelu Blackwall je provozována od roku 1897, novější 

východní část tunelu od roku 1967. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce, 

která začala v roce 2008 a ukončení se předpokládá v průběhu roku 2010.   

Tunel Mrázovka je součástí výstavby městského okruhu Prahy, konkrétně úseku 

Radlická ulice - Strahovský tunel v Praze 5 - Smíchově. Za mostem přes Plzeňskou ulici 

ve směru od Strahovského tunelu jsou od severního portálu vedeny dvě souběžné 

třípruhové tunelové trouby. Obě se v tunelových rozpletech větví na dvoupruhové 

tunely, které pokračují v trase městského okruhu, a na jednopruhové tunely napojené 

do úrovňové křižovatky v ulici Radlická. Ražba byla provedena Novou rakouskou 

tunelovací metodou. Primární ostění tvoří stříkaný beton tloušťky 250 až 500 mm, 

výztužné příhradové oblouky, sítě a radiální kotvy. Po celém obvodu tunelu 

je instalována mezilehlá fóliová izolace. Definitivní ostění je z armovaného 

monolitického betonu B 30. Pod zástavbou byly použity mikropilotové deštníky 

nad klenbou tunelu, sanační a kompenzační injektáže a rozsáhlý monitorovací systém. 

Součástí tunelu je dále větrací šachta, strojovna vzduchotechniky, trafostanice, čerpací 
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stanice a technologické i řídicí vybavení. Součást stavby tunelu představují 

také doprovodné objekty - větrání, osvětlení, odvodnění, sdělovací vedení, provozní 

soubor a centrální řídicí systém.[11] 

Pražský silniční tunel Mrázovka se v testu německého autoklubu ADAC zařadil 

mezi dopravně nejbezpečnější stavby tohoto druhu v Evropě. V žebříčku 

51 hodnocených tunelů ze 13 zemí obsadil třetí příčku. Mrázovka byla v testu jediným 

hodnoceným českým tunelem, ve většině ukazatelů dostala "jedničku" v pětistupňové 

škále hodnocení. [12] 

Vzhled konstrukčního provedení tunelu Mrázovka je patrný z obrázku č. 12. 

 

Obr. č.12  Tunel Mrázovka 

 

 

Navržené technologické vybavení tunelu Mrázovka slouží k zajištění bezpečného 

provozu vozidel a pohybu osob v tunelu, při zachování ekonomických a ekologických 

požadavků s tím, že po dobu životnosti musí tunely vyhovovat požadavkům plynulé 

a bezpečné jízdy vozidel, bezpečnosti práce obsluhy, podmínkám hospodárnosti s co 

nejmenší náročností a pracností údržby tunelů při provozu. Při tvorbě funkční 

architektury tunelu se rozlišují tři hlavní oblasti: 
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- dopravní systém, který zajišťuje kompletní dopravní funkce a je úzce vázán 

na další systémy řízení města, poskytuje data pro další subsystémy řízení; 

- bezpečnostní vybavení, které zahrnuje několik subsystémů zajišťujících 

bezpečnost pro uživatele tunelu a obsluhující personál; 

- technická zařízení zabezpečující funkčnost tunelu - systémy ventilace, napájení, 

osvětlení atd., což znamená přijatelné podmínky nejen pro uživatele tunelu, ale i pro 

širší okolí tunelu. 

Mezi provozní celky, které nejvíce ovlivňují bezpečnost a spolehlivost provozu 

a které byly z hlediska návrhu a realizace nejsložitější, patří řídicí systém, provozní 

a požární větrání tunelů. Řešení některých prvků i celých systémů bylo u tohoto tunelu 

unikátní. Proto se dále využívá i v jiných projektech silničních tunelů Městského 

okruhu.[15]  

Na základě vysoké úrovně technologického vybavení tunelu Mrázovka, 

jeho konstrukčního a stavebního provedení a srovnání s parametry tunelu Blackwall 

navrhuji zařadit tento silniční tunel do kategorie C. Tato kategorie je platná v rozmezí 

mezi 6:00 a 22:00. Ve zbývající době, tzn. mezi 22:00 a 6:00 doporučuji zařadit tunel 

Mrázovka do kategorie A, což znamená, že tunelem lze přepravovat všechny 

nebezpečné věci  bez výjimky. 

 

4.2.3 Tunel Dobrovského 

 

Ředitelství silnic a dálnic 18. května 2006 slavnostně zahájilo výstavbu 

tzv. Královopolských tunelů, součásti brněnského velkého městského okruhu. Projekt, 

který po svém dokončení podstatně sníží hustotu dopravy ve vnitřním Brně, se dotýká 

rozsáhlého území městských částí Žabovřesky a Královo Pole. Stavbu tvoří dva 

paralelní dvoupruhové tunely, v projektu označeny jako tunely Dobrovského I a II, 

ale v médiích se často používá i označení Královopolské tunely. Tunel Dobrovského I 

je dlouhý 1239 metrů a je projektován v přímé v trase dnešní ulice Dobrovského. Tunel 

Dobrovského II je ještě delší - celkem 1258 m. V každé tunelové troubě je plánováno 

vybudování jednoho nouzového zálivu pro odstavení vozidla při poruše. Tubusy jsou 

propojeny čtyřmi tunelovými spojkami, které slouží jako únikové cesty pro pěší. 



  

 

 

26 

Z jedné z nich je možné dostat se po schodišti nebo evakuačním výtahem přímo 

na povrch k technologickému centru v Dobrovského ulici. Technické vybavení tunelů 

odpovídá nejaktuálnějším požadavkům evropských standardů, ať už se jedná 

o automaticky řízené větrání, monitorovací zařízení, SOS skříně, kamerový dozor, 

či požární vodovod. [13] 

Celkové náklady stavby činí 8,1 miliardy korun, ale jak bývá zvykem, konečná 

částka se pravděpodobně ještě zvedne. Zprůjezdnění je naplánováno na rok 2011, 

s kompletním dokončením se počítá v roce 2014. [16] 

Vizualizace pravděpodobného vzhledu silničního tunelu Dobrovského je uvedena 

na následujícím obrázku č. 13. 

 

Obr. č. 13 Vizualizace pravděpodobného vzhledu tunelu Dobrovského 

 

 

S tímto brněnským tunelem lze srovnat dvoutubusový londýnský tunel Dartford, 

ležící pod řekou Temží. Spojuje část Dartford s částí Thurrock. První tubus byl uveden 

do provozu již v roce 1963, druhý v roce 1980. Výměna vzduchu je zajišťována čtyřmi 

ventilačnímu budovami, které jsou umístěny přímo nad tunely. Mezi další  vybavení 

použité v tunelu patří především barevné televizní kamery, rádiový komunikační 

systém, monitorovací systém pro kontrolu stavu emisí a systém pro snížení oslnění 

řidičů při příjezdu a odjezdu z tunelu. Hustotu provozu, která činí téměř 150 000 

automobilů za den určitě tunel Dobrovského nedosáhne. 



  

 

 

27 

Na základě výše uvedených informací navrhuji zařazení tunelu Dobrovského 

v průběhu od 6:00 do 22:00 začlenit do kategorie C, přičemž pro noční provoz mezi 

22:00 a 6:00 platí stejné pravidlo jako u tunelu Mrázovka, tzn. změnu zařazení tunelu 

do kategorie A. 

 

4.2.4 Tunel Valík 

 

V porovnání s některými stávajícími silničními tunely je tunel vybaven množstvím 

moderní techniky i telematických zařízení, která slouží zejména pro řízení provozu a 

zajištění bezpečnosti v tunelu. Projektování technologického vybavení tunelu bylo 

prováděno v souladu s novými technickými podmínkami pro technologické vybavení 

tunelů pozemních komunikací a normami Evropské unie, které se tunelů týkají. 

Doprava v tunelu je řízena z velínu zbudovaného ve Středisku správy a údržby dálnice 

Svojkovice, popřípadě je dopravu možno řídit přímo z provozně technického objektu, 

který je umístěn v bezprostřední blízkosti na rozvadovské straně tunelu Valík. Vlastní 

řízení je zajišťováno pomocí proměnného dopravního značení (včetně měnitelných 

dopravních značek), které jsou umístěny v přilehlých oblastech a také v tunelu 

samotném. Provoz v tunelu hlídají nepřetržitě kamery a požadované specifické veličiny 

monitorují speciální senzory. Při průjezdu tunelem si musí řidiči zvyknout na 

několikanásobnou a nepřetržitou kontrolu, neboť vybrané druhy přestupků jsou 

automaticky vyhodnocovány a rovněž automatizovaně jsou připravovány materiály pro 

následný postih. [14] 

Bezpečnost v tunelu je zajišťována nejmodernějším technologickým vybavením. 

Jde zejména o kamerový dohled, akustickou signalizaci umožňující informování osob 

v případě havarijních stavů, zařízení pro přenos rádiových a mikrofonních signálů, 

osvětlení tunelu zajišťující zmírnění světelných přechodů, odvětrání tunelu a požární 

signalizaci. Dalším prvkem tunelu, který umožňuje rychlejší zásah složek integrovaného 

záchranného systému je vybudování samostatné příjezdové komunikace pro jejich 

potřeby. 

Fotografie dálničního tunelu Valík je uvedena na obrázku č. 14. 
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Obr. č. 14 Tunel Valík 

 

Tento dálniční tunel je svou délkou srovnatelný s anglickým tunelem East India 

Dock Road Tunnel. Tímto však veškerá podobnost končí. Nezpochybnitelným faktem 

je modernější vybavení Valíku a jeho menší provozní zatížení. Z tohoto důvodu 

navrhuji zařazení tunelu Valík mezi 6:00 a 22:00 do kategorie B. Mezi 22:00 a 6:00 

doporučuji neomezovat přepravu nebezpečných věcí, což znamená stanovení 

kategorie A. 
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5. Klasifikace nebezpečných látek a směsí dle českých právních 

norem, dohody ADR a nařízení CLP 

 

Legislativní požadavky týkající se nebezpečných látek se v každém státě na světě 

liší. Větší či menší rozdíly způsobovaly značné komplikace a také vyžadovaly 

vynakládání nemalých finančních obnosů, které bylo nutné investovat pro zajištění 

dodržení zákonných požadavků. 

V současné době se v České republice chemické látky a směsi klasifikují podle 

zákona č. 440/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 

Dohoda ADR sjednotila požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici ve 

všech členských státech, což dopravcům značně zjednodušilo mezinárodní přepravu.  

Schválení a zavedení harmonizovaného systému klasifikace a označování 

chemických látek prostřednictvím nařízení CLP má za cíl stanovit taková pravidla, aby 

došlo k unifikaci kritérií v této oblasti. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS (o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných látek) a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 

č. 1907/2006, stanoví pravidla pro harmonizovanou klasifikaci a označování látek 

a směsí.  

Od 1.12. 2010 do 1.6. 2015 se v bezpečnostním listu uvádí klasifikace látek podle 

zákona o chemických látkách ( který vychází ze směrnice 67/548/EHS) i podle nařízení 

(ES) č. 1272/2008. Povinnost klasifikovat látky podle CLP platí od 1.12. 2010, směsi 

od 1.6. 2015. Pokud jsou látky klasifikovány, označeny a zabaleny podle směrnice 

67/548/EHS a uvedené na trh před 1.12. 2010, nemusí být znovu označeny a baleny 

podle CLP až do 1.6. 2012. Tato výjimka platí také pro směsi klasifikované, označené 

a zabalené podle směrnice 1999/45/EHS a uvedené na trh před 1.6. 2015 s tím rozdílem, 

že podle nařízení CLP nemusí být znovu označeny a zabaleny do 1.6. 2017. Různé 

období klasifikace je stanoveno z důvodu, že klasifikace směsí závisí na klasifikaci 

látek. Proto se ustanovení o klasifikaci směsí uplatní až po překlasifikování všech látek. 

Po vypršení těchto stanovených termínů, nebude možno uvádět látky a směsi na trh, 
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pokud nebudou v souladu s tímto nařízením. Pojem směs má stejný význam jako pojem 

přípravek, který byl používán v minulosti. [6] 

  

5.1  Klasifikace podle zákona č. 440/2008 Sb. 

  

Hlavní právní normou, která v České republice upravuje problematiku 

nebezpečných látek a přípravků, je zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

a chemických přípravcích. Tento zákon je změněn zákonem č. 440/2008 Sb., změna 

zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Prvním úkolem, který musí být 

splněn před uvedením látky nebo přípravku na trh, je její klasifikace. Jedná 

se o stanovení a následné zhodnocení nebezpečných vlastností a následné zařazení do 

skupiny nebezpečnosti, za což odpovídá výrobce, dovozce, zhotovitel. Tato povinnost 

spadá na prvního příjemce v případě, že klasifikace není realizována podle zákonných 

požadavků, nebo není provedena vůbec. Klasifikace chemických látek probíhá podle: 

 

• Seznamu závazně klasifikovaných chemických látek 

• Seznamu ELINCS 

• Na základě údajů o nebezpečných vlastnostech získaných 

zkoušením nebo z odborných pramenů – za předpokladu, 

že nemohou být klasifikovány podle výše zmíněných seznamů 

 

Nebezpečné vlastnosti se zkouší v takovém stavu, v jakém je látka nebo přípravek 

uváděna na trh. Pokud je koncentrace nebezpečných látek, nečistot nebo příměsí nižší 

než stanovuje zákon, neprovádí se jejich klasifikace s výjimkou těch, které jsou 

uvedeny v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Tento seznam 

je zpracován tabulkovou formou, ve které jsou nebezpečné látky řazeny postupně podle 

abecedy. Poskytuje přesné informace identifikaci nebezpečné látky (klasifikace látky 

znázorněná písmenným symbolem nebezpečnosti a R – větami, název podle IUPAC, 

CAS číslo, ES číslo, indexové číslo), o značení na obalech (pokyny pro označení obalu 

R – větami, S – větami a výstražným symbolem nebezpečnosti) a o koncentračních 

limitech. 
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Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích neplatí pro přepravu 

nebezpečných chemických látek a přípravků v silniční, železniční, letecké, námořní 

dopravě a vnitrozemské přepravě po vodě. Dále se nevztahuje na výbušniny, tabákové 

výrobky, kosmetické prostředky, potraviny, krmiva, léčiva, zdravotnické prostředky, 

určité veterinární přípravky, přípravky na ochranu rostlin, jaderné materiály, 

radionuklidové zářiče, nerostné suroviny, omamné a psychotropní látky, přepravu a 

distribuci plynu ve veřejném zájmu a také na odpady. [7] 

 

Klasifikací se nebezpečné látky a přípravky zařadí do jedné z následujících skupin 

nebezpečnosti:  

 

Výbušné 

Pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou 

exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle 

uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, 

za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují. 

 

Oxidující 

Látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku 

s jinými látkami, zejména hořlavými. 

 

 

Extrémně hořlavé 

Kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí 

a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé 

ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku. 

 

Vysoce hořlavé 

1) Látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec 

se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv 

dodání energie, 
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 2) pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém 

styku se zdrojem zapálení a které v hoření nebo vyhořely po jeho 

odstranění, 

 3) kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 

 4) látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem 

uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích. 

 

 Hořlavé 

Kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí. 

 

Vysoce toxické 

Látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží 

ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví. 

 

Toxické 

Látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží 

v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví. 

 

 

Zdraví škodlivé 

Látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží 

mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví. 

 

 

Žíravé 

Látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi. 
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Dráždivé 

Látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém 

nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé 

účinky. 

 

 

Nebezpečné pro životní prostředí 

Látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují 

nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu 

nebo více složek životního prostředí. 

 

Senzibilizující 

Látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku 

s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou 

charakteristické nepříznivé účinky. 

 

Karcinogenní 

Látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou 

vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt. 

 

Mutagenní 

Látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou 

vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt. 

 

Toxické pro reprodukci 

Látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat 

nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení 

mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností.  
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Prováděcím právním předpisem je vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 

č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde 

uvedeny: 

 

• R – věty – standardní věty označující specifickou rizikovost. 

• S – věty – standardní pokyny pro bezpečné balení. 

• Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek. 

• Postupy pro hodnocení nebezpečných chemických látek 

a přípravků. 

• Postupy pro značení nebezpečných chemických látek a přípravků. 

• Detailní popis značení nebezpečných chemických látek 

a přípravků, představujících specifické nebezpečí pro zdraví 

nebo životní prostředí. 

• Požadavky na obaly určitých nebezpečných přípravků, které jsou 

určeny k prodeji spotřebiteli. 

• Písmenné označení a výstražné symboly fyzikálně chemických 

vlastností a současně i vlastností nebezpečných pro životní 

prostředí nebo zdraví. 

• Výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností. 

 

Požadavky pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky 

jsou stanoveny v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících předpisů. Nakládáním se rozumí výroba, dovoz, vývoz, prodej, 

používání, balení, skladování, vnitropodniková přeprava a označování nebezpečných 

chemických látek a přípravků.  
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5.2 Klasifikace podle dohody ADR 

 

Dohoda ADR klasifikuje nebezpečné věci do 9 tříd nebezpečnosti, z nichž některé 

se následně dělí na další podtřídy. Klasifikace dle dohody ADR je uvedena v tabulce 

č. 7. 

Tabulka č. 7                                 Klasifikace dle dohody ADR 

Třída 1 Výbušné látky a předměty 

Třída 2 Plyny 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky 

a znecitlivěné tuhé výbušné látky  

Třída 4.2 Samozápalné látky 

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

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Toxické látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní látky 

Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

 

Všechny položky nebezpečných věcí jsou uvedeny v kapitole 3.2, tabulce A, 

dohody ADR podle jednotlivých UN kódů. Tabulka obsahuje základní informace 

o věcech. Jedná se o pojmenování, ustanovení o balení a přepravě, třídu, bezpečnostní 

značku a obalovou skupinu. Nebezpečné věci mající více nebezpečných vlastností, 

které nejsou jmenovitě uvedené v tabulce A, stejně jako směsi a roztoky složené z více 

nebezpečných látek musí být přiřazeny pod hromadnou položku a obalovou skupinu 

příslušné třídy podle jednotlivých nebezpečných vlastností.  
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Třída 1 – Do této třídy se řadí všechny výbušné látky, látky v tuhém 

nebo kapalném skupenství, jenž při chemické reakci vyvinou plyny takové teploty, tlaku 

a rychlosti, že mohou způsobit škody na okolním prostředí. Řadí se zde i pyrotechnické 

látky, výbušné předměty obsahující výbušné nebo pyrotechnické látky a látky vyrobené 

pro vyvolání účinku výbuchem či pyrotechnickým efektem. Rozdělení do podtříd 

je následující: 

Podtřída 1.1 – Látky a předměty nebezpečné hromadným výbuchem. 

Podtřída 1.2 – Látky a předměty nebezpečné rozletem, které však nejsou 

nebezpečné hromadným výbuchem. 

Podtřída 1.3 – Látky a předměty nebezpečné prudkým ohněm, s malým 

nebezpečím od tlakové vlny nebo rozletu nebo oběma těmito 

účinky, které ale nejsou nebezpečné hromadným výbuchem. 

Podtřída 1.4 – Látky a předměty které v případě jejich zážehu nebo počinu během 

přepravy vykazují pouze malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou 

převážně omezeny na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů 

nebo do větší vzdálenosti. Vnější oheň nesmí vyvolat zdánlivě 

okamžitý výbuch téměř celého obsahu kusu. 

Podtřída 1.5 – Velmi necitlivé látky schopné hromadného výbuchu, které jsou 

tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich počinu nebo přechodu 

z hoření v detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi 

nízká.  

Podtřída 1.6 – Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným 

výbuchem. Předměty obsahují jen velmi málo citlivé detonující 

látky a pravděpodobnost jejich náhodného roznětu nebo přenosu 

výbuchu je velmi nízká. 

 

Následně se třída 1 rozděluje podle skupin snášenlivosti (A – S), které dále 

podrobněji specifikují nebezpečné vlastnosti. 
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Třída 2 – Do této třídy se klasifikují plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více 

plynů s jinými látkami a předměty, které tyto látky obsahují. Plyn je definován 

jako látka, která má při 50°C tenzi par vyšší než 300 kPa, popřípadě látky které jsou při 

tlaku 101 325 Pa a teplotě 20 °C zcela plynné. Třída 2 se dělí na : 

1. Stlačené plyny – plyny, které jsou naplněny pod tlakem pro přepravu 

a zcela plynné při teplotě – 50°C. V této kategorii jsou zahrnuty všechny 

plyny s kritickou teplotou – 50°C nebo nižší. 

2. Zkapalněné plyny – plyny, které jsou naplněny pod tlakem pro přepravu 

a je částečně kapalné při teplotách nad – 50°C. Rozlišují se na 

vysokotlaké a nízkotlaké zkapalněné plyny. Vysokotlaké jsou plyny 

s kritickou teplotou nad – 50°C a nejvýše + 65°C, nízkotlaké s kritickou 

teplotou nad + 65 °C. 

3. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny – plyny, jsou-li naplněny 

pro přepravu, je částečně zkapalněné v důsledku své nízké teploty. 

4. Rozpuštěné plyny – plyny rozpuštěné v kapalném rozpouštědle. 

5. Aerosoly a malé nádobky obsahující plyn (plynové kartuše). 

6. Jiné předměty obsahující plyn pod tlakem. 

7. Plyny, které nejsou pod tlakem, podléhající zvláštním předpisům – 

vzorky plynů. 

Následuje přiřazení k jedné z písmenně označených skupin, podle příslušných 

nebezpečných vlastností (kromě aerosolů - mají vlastní skupiny):  

A – dusivé, 

O – podporující hoření, 

F – hořlavé, 

T – toxické, 

TF – toxické, hořlavé, 

TC – toxické, žíravé, 

TO – toxické, podporující hoření, 

TFC – toxické, hořlavé, žíravé, 

TOC – toxické, podporující hoření, žíravé. 
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Látky a předměty, které nejsou jmenovitě uvedeny v Seznamu nebezpečných věcí, 

se přiřadí k hromadné položce. 

 

Třída 3 – Zahrnuje látky, které jsou kapalné, nejsou zcela plynné při 20 °C a tlaku 

101 325 Pa, tenzi par mají nejvýše 300 kPa a jejich bod vzplanutí není vyšší než 60 °C. 

Součástí jsou i znecitlivěné kapalné výbušné látky a kapaliny nebo tuhé látky 

v roztaveném stavu s bodem vzplanutí nad 60 °C, které jsou zahřáté na teplotu rovnou 

jejich bodu vzplanutí nebo vyšší. Písmenné symboly určují vedlejší nebezpečí 

hořlavých kapalin: 

F – hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí ( F1 – hořlavé kapaliny s bodem 

vzplanutí nejvýše 60 °C, F2 – hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 60 °C, 

přepravované nebo podávané k přepravě při teplotě rovnající se jejich bodu 

vzplanutí nebo vyšší), 

FT – hořlavé kapaliny, toxické ( FT1 – hořlavé kapaliny, toxické, FT2 – 

pesticidy), 

FC – hořlavé kapaliny, žíravé, 

FTC – hořlavé kapaliny, toxické, žíravé, 

D – znecitlivěné kapalné výbušné látky. 

 

Třída 4.1 – Této třídě jsou přiřazeny lehce hořlavé tuhé látky a předměty, 

samovolně se rozkládající tuhé nebo kapalné látky, znecitlivěné tuhé výbušné látky 

a látky příbuzné samovolně se rozkládajícím látkám. Třída 4.1 se dále dělí na : 

F – hořlavé tuhé látky bez vedlejšího nebezpečí ( F1 – organické, F2 – organické, 

roztavené, F3 – anorganické), 

FO – hořlavé tuhé látky podporující hoření, 

FT – hořlavé tuhé látky toxické (FT1 – organické, toxické, FT2 – anorganické, 

toxické), 

FC – hořlavé tuhé látky žíravé ( FC1 – organické, žíravé, FC2 – anorganické, 

žíravé), 

D – znecitlivěné tuhé výbušné látky bez vedlejšího nebezpečí, 

DT – znecitlivěné tuhé výbušné látky, toxické, 
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SR – samovolně se rozkládající látky ( SR1 – nevyžadující řízení teploty, SR2 – 

vyžadující řízení teploty). 

 

Třída 4.2 – Do této třídy se zařazují látky pyroforní (při styku se vzduchem 

vzplanou do 5 minut) a látky a předměty schopné samoohřevu (vzplanou jen ve velkých 

množstvích a po dlouhé době). Rozdělení je následující: 

S – samozápalné látky bez vedlejšího nebezpečí (S1 – organické, kapalné, S2 – 

organické, tuhé, S3 – anorganické, kapalné, S4 – anorganické, tuhé, S5 – 

organokovové), 

SW – samozápalné látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, 

SO – samozápalné látky, podporující hoření, 

ST – samozápalné látky toxické (ST1 – organické, toxické, kapalné, ST2 – 

organické, toxické, tuhé, ST3 – anorganické, toxické, kapalné, ST4 – 

anorganické, toxické, tuhé), 

SC – samozápalné látky, žíravé (SC1 – organické, žíravé, kapalné, SC2 – 

organické, žíravé, tuhé, SC3 – anorganické, žíravé, kapalné, SC4 – 

anorganické, žíravé, tuhé). 

 

Třída 4.3 – V této třídě jsou klasifikovány látky, které při reakci s vodou vyvíjejí 

hořlavé plyny, náchylné k vytváření výbušných směsí se vzduchem, jakož i předměty, 

které takové látky obsahují. Látky této třídy jsou rozčleněny na: 

W – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, bez vedlejšího 

nebezpečí, jakož i předměty, které takové látky obsahují (W1 – kapalné, W2 

– tuhé, W3 – předměty), 

WF1 – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, kapalné, hořlavé, 

WF2 – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, hořlavé, 

WS – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, schopné 

samoohřevu, 

WO – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, podporující 

hoření, 
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WT – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, toxické (WT1 – 

kapalné, WT2 – tuhé), 

WC – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, žíravé (WC1 – 

kapalné, WC2 – tuhé), 

WFC – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, hořlavé, žíravé. 

 

Třída 5.1 – Tyto látky nejsou samy o sobě nezbytně hořlavé, ale mohou 

uvolňováním kyslíku vyvolat nebo podporovat hoření jiných látek, jakož i předměty 

tyto látky obsahující. Rozdělení: 

O – látky podporující hoření bez vedlejšího nebezpečí nebo předměty, 

které takové látky obsahují (O1 – kapalné, O2 – tuhé, O3 – předměty) 

OF – látky podporující hoření, tuhé, hořlavé 

OS – látky podporující hoření, tuhé, schopné samoohřevu 

OW – látky podporující hoření, tuhé, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

OT – látky podporující hoření, toxické (OT1 – kapalné, OT2 – tuhé) 

OC – látky podporující hoření, žíravé (OC1 – kapalné, OC2 – tuhé) 

OTC – látky podporující hoření, toxické, žíravé 

 

Třída 5.2 – V této třídě jsou zařazeny organické peroxidy a přípravky 

organických peroxidů. Dělí se na: 

P1 – organické peroxidy, nevyžadující řízení teploty, 

P2 – organické peroxidy, vyžadující řízení teploty. 

 

Třída 6.1 – Při kontaktu těchto látek s dýchacími cestami, pokožkou 

nebo zažívacími orgány při jednorázovém nebo krátkodobém působení v poměrně 

malém množství, může dojít k poškození zdraví nebo ke smrti člověka. Členění 

je následující: 

T – toxické látky bez vedlejšího nebezpečí (T1 – organické, kapalné, T2 – 

organické, tuhé, T3 – organokovové, T4 – anorganické, kapalné, T5 – 

anorganické, tuhé, T6 – kapalné, používané jako pesticidy, T7 – tuhé, 

používané jako pesticidy, T8 – vzorky, T9 – jiné toxické látky), 
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TF – toxické látky, hořlavé (TF1 – kapalné, TF2 – kapalné, používané 

jako pesticidy, TF3 – tuhé), 

TS – toxické látky, schopné samoohřevu, tuhé, 

TW – toxické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny (TW1 – 

kapalné, TW2 – tuhé), 

TO – toxické látky, podporující hoření (TO1 – kapalné, TO2 – tuhé), 

TC – toxické látky – žíravé (TC1 – organické, kapalné, TC2 – organické, tuhé, 

TC3 – anorganické, kapalné, TC4 – anorganické, tuhé), 

TFC – toxické látky, hořlavé, žíravé. 

 

Třída 6.2 – V této třídě jsou klasifikovány látky, jenž mají schopnost vyvolat 

nákazu. Jedná se o látky, o kterých je známo, nebo lze důvodně předpokládat, 

že obsahují mikroorganismy a jiné činitele, kteří mohou způsobit onemocnění u lidí 

nebo zvířat. Infekční látky se dělí na: 

I1 – infekční látky nebezpečné pro lidi, 

I2 – infekční látky nebezpečné jen pro zvířata, 

I3 – klinické odpady, 

I4 – látky biologické. 

 

Třída 7 – Sestává z látek, které obsahují radionuklidy, ve kterých jak hmotnostní 

aktivita, tak celková aktivita v zásilce převyšuje hodnoty uvedené v kapitole 2.2 dohody 

ADR.  

 

Třída 8 – V této třídě jsou zařazeny látky, které svým chemickým účinkem 

napadají vlákna epitelu pokožky nebo sliznic, se kterým přicházejí do styku, nebo které 

v případě úniku mohou způsobit škody na jiných věcech nebo dopravních prostředcích 

nebo je mohou zničit. Do této třídy také spadají látky, které teprve s vodou tvoří žíravé 

kapaliny, nebo které za přítomnosti přirozené vlhkosti vzduchu vytvářejí žíravé páry 

nebo mlhy.  

 

 



  

 

 

42 

Dělí se na: 

C – žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí (C1 – kyselé látky, anorganické, 

kapalné, C2 - kyselé látky, anorganické, tuhé, C3 - kyselé látky, organické, 

kapalné, C4 - kyselé látky, organické, tuhé, C5 – zásadité látky, anorganické, 

kapalné, C6 - zásadité látky, anorganické, tuhé, C7 - zásadité látky, 

organické, kapalné, C8 - zásadité látky, organické, tuhé, C9 – jiné žíravé 

látky, kapalné, C10 – jiné žíravé látky, tuhé), 

C11 – předměty, 

CF – žíravé látky, hořlavé (CF1 – kapalné, CF2 – tuhé), 

CS – žíravé látky schopné samoohřevu (CS1 – kapalné, CS2 – tuhé), 

CW – žíravé látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny (CW1 – kapalné, 

CW2 – tuhé), 

CO – žíravé látky, podporující hoření (CO1 – kapalné, CO2 – tuhé), 

CT – žíravé látky, toxické (CT1 – kapalné, CT2 – tuhé), 

CFT – žíravé látky, kapalné, hořlavé, toxické, 

COT – žíravé látky, podporující hoření, toxické. 

 

Třída 9 – Tato třída zahrnuje látky a předměty, které během přepravy představují 

jiná nebezpečí, než jsou nebezpečí ostatních tříd. Rozdělení této třídy je následující: 

M1 – látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví, 

M2 – látky a přístroje, které mohou v případě požáru vytvářet dioxiny, 

M3 – látky uvolňující hořlavé páry, 

M4 – lithiové baterie, 

M5 – záchranné prostředky, 

M6-M8 – látky ohrožující životní prostředí (M6 – látky znečišťující vodu, 

kapalné, M7 – látky znečišťující vodu, tuhé, M8 – geneticky změněné 

mikroorganismy a organismy), 

M9-M10 – zahřáté látky (M9 – kapalné, M10 – tuhé), 

M11 – jiné látky, které během přepravy představují nebezpečí a neodpovídají 

definici žádné jiné třídy. 
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Po provedení klasifikace podle jednotlivých nebezpečných vlastností 

jsou jednoznačně určena kritéria, která musí dopravce splnit, aby byly zajištěny 

požadavky pro bezpečnou přepravu nebezpečných látek po silnici. Pro každou třídu, 

podtřídu a skupinu je nutno splnit jiné podmínky, které jsou podrobně  popsány 

v jednotlivých kapitolách dohody ADR. 

Pokud není uvedeno jinak ,řídí se klasifikace nebezpečných věcí podle postupů 

uvedených v Příručce pro zkoušky a kritéria. Tato příručka je dokument, který vydává 

organizace OSN a její anglické pojmenování zní Recommendations on the Transport 

of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria. 

 

5.5 Klasifikace podle nařízení CLP 

 

Nařízení CLP má zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví, životního prostředí 

a volný pohyb chemických látek a směsí. Trh s látkami a směsmi bude efektivně 

fungovat pouze tehdy, pokud se požadavky jednotlivých členských států nebudu příliš 

lišit. Cílem nařízení CLP je stanovit vlastnosti, na základě kterých jsou látky a směsi 

klasifikovány jako nebezpečné. Jedná se o fyzikální nebezpečnost, nebezpečnost 

pro lidské zdraví, nebezpečnost pro životní prostředí a nebezpečnost pro ozonovou 

vrstvu. 

Nařízení CLP sice vychází se stávajících předpisů Evropské unie v oblasti 

chemických látek a přípravků, ale vytváří nový systém tím, že zavádí mezinárodní 

kritéria dohodnutá Hospodářskou a sociální radou OSN pro klasifikaci a označování 

nebezpečných látek a směsí systému GHS. Nelze však říci, že by nařízení CLP bylo 

totožné se směrnicí GHS, jelikož nařízení CLP transformuje směrnici GHS 

pro evropské potřeby, některé části neuvádí a jiné požadavky naopak doporučuje 

(např. EUH věty).  

K zajištění správné klasifikace směsí se při klasifikaci směsí musí přihlížet 

ke všem dostupným informacím o synergických a antagonistických účincích. Pokud 

se na třídy a kategorie nebezpečnosti určité látky nevztahuje harmonizovaná klasifikace, 

měli by jednotliví výrobci a dovozci dané látky zvolit stejnou klasifikaci. 
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Nařízení CLP se nevztahuje na radioaktivní látky, látky a směsi podléhající 

celnímu dohledu (pokud neprocházejí žádnou úpravou ani zpracováním a které jsou 

dočasně uskladněny nebo se nacházejí svobodném pásmu či svobodném skladu 

za účelem zpětného vývozu nebo tranzitu), neizolované meziprodukty, látky a směsi 

určené pro vědecký výzkum a vývoj, které nejsou uváděny na trh (v případě, že jsou 

používány za kontrolovaných podmínek, v souladu s právními předpisy Evropského 

společenství týkajícími se životního a pracovního prostředí). Nevztahuje se také 

na léčivé přípravky, veterinární léčivé přípravky, kosmetické prostředky, zdravotnické 

prostředky, potraviny a krmiva vymezené nařízením (ES) č. 178/2002.  

Toto nařízení neupravuje ani silniční, železniční, leteckou, námořní 

ani vnitrozemskou vodní přepravu nebezpečných věcí, s  výjimkou případů, na které se 

vztahují Zvláštní pravidla označování vnějšího obalu, vnitřního obalu a jednotlivého 

obalu.  

Podle nařízení CLP se chemické látky a směsi klasifikují do následujících tříd 

nebezpečnosti dle povahy nebezpečnosti: 

• Fyzikální nebezpečnost 

• Výbušniny 

• Hořlavé plyny 

• Hořlavé aerosoly 

• Oxidující plyny 

• Plyny pod tlakem 

• Hořlavé kapaliny 

• Hořlavé tuhé látky 

• Samovolně reagující látky a směsi 

• Samozápalné kapaliny 

• Samozápalné tuhé látky 

• Samozahřívající se látky a směsi 

• Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé 

plyny 

• Oxidující kapaliny 

• Oxidující tuhé látky 
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• Organické peroxidy 

• Látky a směsi korozivní pro kovy 

• Nebezpečnost pro zdraví 

• Akutní toxicita 

• Žíravost/dráždivost pro kůži 

• Vážné poškození očí/podráždění očí 

• Senzibilace dýchacích cest  nebo kůže 

• Mutagenita v zárodečných buňkách 

• Karcinogenita 

• Toxicita pro reprodukci 

• Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice 

• Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 

expozice 

• Nebezpečnost při vdechnutí 

• Nebezpečnost pro životní prostředí 

• Nebezpečnost pro vodní prostředí 

• Dodatečná třída nebezpečnosti EU 

• Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu 

 

V uvedených třídách nebezpečnosti se látky kategorizují následujícím způsobem: 

- Výbušniny se dále dělí na nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1 až 1.6.  

- Hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, samozahřívající se látky a směsi, 

žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí, mutagenita 

v zárodečných buňkách, karcinogenita a toxicita pro specifické cílové orgány 

po opakované expozici do kategorie 1 a kategorie 2, kde jsou rozděleny podle svých 

specifičtějších vlastností.  

- Plyny pod tlakem se člení na stlačený plyn, zkapalněný plyn, zchlazený 

zkapalněný plyn a rozpuštěný plyn.  

- Hořlavé kapaliny, látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, 

oxidující kapaliny, oxidující tuhé látky, toxicita pro specifické cílové orgány 
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po jednorázové expozici se třídí do kategorie 1 až 3 a samovolně reagující látky a směsi, 

organické peroxidy na typ A až G.  

- Akutní toxicita je společně s nebezpečím pro životní prostředí (chronickým) 

rozdělena na kategorii 1 až 4.  

- Toxicita pro reprodukci se dělí na kategorii 1, kategorii 2 a dodatečnou kategorii 

pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace. 

 

Látky a směsi klasifikované jako nebezpečné musí být označeny a zabaleny 

ve shodě se svou klasifikací tak, aby byli příjemci látek a směsí dostatečně informováni 

a chráněni. Získají tedy informace o nejdůležitějších skutečnostech upozorněním 

na nebezpečnost dané látky či směsi. Pro omezení informací na štítku na ty 

nejdůležitější, je nutno zvolit označení podle zásad priority v případech, kdy mají látky 

nebo směsi více nebezpečných vlastností. Jednotlivé výstražné symboly nebezpečnosti, 

jejich označení, grafické provedení a určení třídy a kategorie pro které se používají, jsou 

uvedeny v příloze č. 4 této diplomové práce.  

Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti jsou následující: 

• Jestliže se má použít výstražný symbol nebezpečnosti GHS 01, 

jsou výstražné symboly GHS 02 a 03 nepovinné mimo případů, 

kdy je použití více než jednoho z těchto symbolu nebezpečnosti 

povinné. 

• Výstražný symbol nebezpečnosti GHS 07 se nepoužije v případě, 

že je použit výstražný symbol nebezpečnosti GHS 06. 

• Pokud je použit výstražný symbol nebezpečnosti GHS 05, 

nepoužije se pro dráždivost pro kůži nebo podráždění očí 

výstražný symbol nebezpečnosti GHS 07. 

• Má – li se použít výstražný symbol nebezpečnosti GHS 08 

pro senzibilizaci dýchacích cest, nepoužije se výstražný symbol 

nebezpečnosti GHS 07 pro senzibilizaci kůže nebo podráždění 

kůže a očí. 

Pokud klasifikace látky či směsi vede k použití více než jednoho výstražného 

symbolu nebezpečnosti pro stejnou třídu nebezpečnosti, uvede se pro každou třídu 
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nebezpečnosti výstražný symbol nebezpečnosti odpovídající nejzávažnější kategorii 

nebezpečnosti. [6] 

Informace na štítku musí být v úředním jazyce státu, v němž je látka uváděna 

na trh. Použití více jazyků je podmíněno uvedením stejných údajů ve všech jazycích. 

Látka nebo směs, která je klasifikovaná jako nebezpečná, musí mít na štítku údaje o: 

• Dodavateli – jméno/název, adresa, telefonní číslo. 

• Jmenovitém množství látky nebo směsi – v případě že tento údaj 

není uveden jinde na obalu. 

• Identifikaci látky nebo směsi. 

• Výstražné symboly nebezpečnosti. 

• Signální slova. 

• Standardní věty o nebezpečnosti. 

• Pokyny pro bezpečné zacházení. 

• Doplňující informace. 

 

Signální slova označují úroveň míry nebezpečnosti a tím pádem poskytují 

informaci pro varování před možným nebezpečím. Signální slovo varování znamená 

méně závažnou kategorii nebezpečnosti, zatímco signální slovo nebezpečí je použito 

pro kategorii závažnější.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H – věty) popisují povahu nebezpečnosti dané 

nebezpečné látky či směsi včetně stupně nebezpečnosti. Pokyny pro bezpečné zacházení 

(P – věty) stanovují doporučená opatření, která vedou ke snížení dopadů nepříznivých 

účinků, vzniklých v důsledku expozice nebezpečné látce či směsi, při jejím používání 

nebo odstraňování. Dělí se na pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné, preventivní, 

reakční, skladovací a odstraňovací. Znění všech H - vět a P – vět je uvedeno 

v příloze č. 5 této diplomové práce. 

Pro usnadnění přechodu z původního R – vět na nové H – věty byla v nařízení 

CLP vytvořena převodní tabulka standardních vět o nebezpečnosti (H vět), doplňujících 

informací o nebezpečnosti (EUH vět). 
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6. Hlavní rozdíly mezi klasifikací dle dohody ADR a nařízením CLP 

 

V klasifikaci nebezpečných látek a věcí se nachází mezi dohodou ADR 

a nařízením CLP určité rozdíly. 

Jak již bylo uvedeno výše, dochází k neustálému sjednocování předpisů tak, 

aby byly co nejjednodušším způsobem aplikovatelné v běžné každodenní praxi. Přesto 

však stále existují malé nebo vetší odlišnosti.  

V této kapitole bude srovnána aktuálně platná klasifikace podle dohody ADR 

a také nově zaváděná klasifikace podle nařízení CLP, přičemž budou uvedeny pouze 

nejvýznamnější rozdíly mezi těmito požadavky. Pro přehlednost je uvedeno členění 

podle jednotlivých tříd dohody ADR, za nímž následuje informace o rozdílech v těchto 

předpisech. Na začátku je však nutno poznamenat, že každý předpis používá specifická 

slova a slovní spojení.  

 

Třída 1 - Výbušné látky a předměty  

Podle dohody ADR je výbušný předmět definován jako předmět, který obsahuje 

jednu nebo více výbušných nebo pyrotechnických látek. První rozdíl je patrný 

již v názvu této třídy, jelikož podle nařízení CLP se tato třída označuje jako výbušniny 

přičemž jsou zvlášť definovány výbušné předměty a zvlášť předměty pyrotechnické. 

Navíc jsou v CLP definovány úmyslné výbušniny jako látky, směsi nebo předměty, 

které jsou vyráběny za účelem získání praktického, výbušného nebo pyrotechnického 

účinku. 

Následující rozdíly jsou z většiny pouze slovního charakteru, přičemž význam 

jednotlivých kritérií je shodný.  

V podtřídě 1.1 se tyto předpisy liší v názvosloví – dohoda ADR hromadný 

výbuch, zatímco nařízení CLP masivní výbuch.  

Podtřída 1.2 v ADR definuje Látky a předměty nebezpečné rozletem, které však 

nejsou nebezpečné hromadným výbuchem, ale nařízení CLP tuto podtřídu vymezuje 

pro Látky, směsi a předměty s nebezpečím zasažení částicemi, ne však s nebezpečím 

masivního výbuchu.  
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Podtřída 1.3 v dohodě ADR stanovuje Látky a předměty nebezpečné prudkým 

ohněm, s malým nebezpečím od tlakové vlny nebo rozletu nebo oběma těmito účinky, 

které ale nejsou nebezpečné hromadným výbuchem. Definice uvedená v nařízení CLP 

je následující - Látky, směsi a předměty s nebezpečím požáru a s menším nebezpečím 

tlakové vlny nebo zasažení částicemi, popřípadě obojího, avšak bez nebezpečí 

masivního výbuchu, přičemž další rozdíl je v písmenu b kde je taktéž nahrazeno slovo 

rozlet (ADR) slovem zasažení částicemi (CLP).  

Podtřída 1.4 je v dohodě ADR okamžitě v názvu podrobně vysvětlena (Látky 

a předměty, které v případě jejich zážehu nebo počinu během přepravy vykazují pouze 

malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na kus bez rozletu úlomků 

větších rozměrů nebo do větších vzdáleností. Vnější oheň nesmí vyvolat zdánlivě 

okamžitý výbuch téměř celého obsahu kusu.), zatímco nařízení CLP tuto podtřídu 

pojmenovává Látky, směsi a předměty, které nepředstavují žádné významné nebezpečí 

a až za touto obecnou definicí následuje přesnější vysvětlení významu, které je shodné 

s dohodou ADR.  

Podtřída 1.5 se liší především slovy hromadný výbuch (dohoda ADR) a masivní 

výbuch (nařízení CLP), přičemž do nařízení CLP není zahrnut následující požadavek 

uvedený v dohodě ADR – Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, 

že nesmějí detonovat při zkoušce ve vnějším ohni.  

V podtřídě 1.6 jsou taktéž, jako ve většinové částí této třídy 1, rozdíly pouze 

v určitých slovech. Dohoda ADR používá slovní spojení velmi málo citlivé a velmi 

nízká pravděpodobnost, zatímco nařízení CLP sousloví extrémně necitlivé 

a zanedbatelná pravděpodobnost. 

Skupiny snášenlivosti dohody ADR byly v nařízení CLP nahrazeny skupinami 

kompatibility, přičemž značení zůstalo stejné. 

 

Třída 2 - Plyny  

Oba předpisy vycházejí ze stejné definice pro plyny, ale v dohodě ADR 

jsou zahrnuty i:   -    Stlačené plyny, 

- zkapalněné plyny, 

- hluboce zchlazené zkapalněné plyny, 
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- rozpuštěné plyny, 

- aerosoly a malé nádobky obsahující plyn, 

- jiné předměty obsahující plyn pod tlakem, 

- plyny které nejsou pod tlakem, podléhající zvláštním 

předpisům. 

V nařízení CLP jsou jednotlivě do samostatných tříd rozdělené:  

- Hořlavé plyny, 

- hořlavé aerosoly, 

- oxidující plyny, 

- plyny pod tlakem. 

V dohodě ADR je navíc rozdělení plynů do skupin (viz. kapitola 5.2 této 

diplomové práce), což v nařízení CLP není. Současně také v nařízení CLP schází 

uvedení informací pro toxické, žíravé a dusivé plyny. 

 

Třída 3 - Hořlavé kapaliny  

Tato třída je v dohodě ADR zpracována daleko detailněji, v definici navíc uvádí 

kritérium, že hořlavé kapaliny:  

- mají při 50 °C tenzi par nejvýše 300 kPa a při 20 °C 

a standardním tlaku 101,3 kPa nejsou zcela plynné, 

- mají bod tání nebo bod počátku tání nejvýše 20 °C při tlaku 

101,3 kPa nebo je kapalná podle zkušební metody ASTM D 

4359-90 nebo není kašovitá podle kritérií vztahujících se na 

zkoušku pro stanovení tekutosti popsanou v kapitole 2.3.4 

dohody ADR. 

Podle dohody ADR se navíc tato třída vztahuje i na kapaliny a tuhé látky 

v roztaveném stavu, s bodem vzplanutí nad 60 °C, které jsou podány k přepravě 

nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší.  

Současně se tato třída na základě požadavků dohody ADR vztahuje 

na znecitlivěné kapalné výbušné látky (výbušné látky, které jsou ve vodě nebo jiných 

kapalinách rozpuštěny nebo rozptýleny tak, aby vytvořily homogenní kapalnou směs, 
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která už nemá výbušné vlastnosti) a na paliva pro vznětové motory, plynový olej 

nebo topný olej (lehký) s bodem vzplanutí nad 60 °C až do nejvýše 100 °C. 

V kapitole 5.2 této diplomové práce je uvedeno rozdělení hořlavých kapalin 

do skupin, přičemž v nařízení CLP není věnována zmínka této problematice. 

Kritéria pro přiřazení látky do obalové skupiny podle dohody ADR 

a pro stanovení kategorie podle nařízení CLP se liší u obalové skupiny I a kategorie 1, 

což je znázorněno v následující tabulce č. 8 a tabulce č. 9.  

 

Tabulka č. 8            Přiřazení k obalovým skupinám podle dohody ADR  

Obalová skupina Bod vzplanutí        

(uzavřený kelímek) 

Teplota začátku varu 

I - ≤ 35 °C 

II < 23 °C > 35 °C 

III ≥ 23 °C a ≤ 60 °C > 35 °C 

 

Tabulka č. 9           Přiřazení do kategorie podle nařízení CLP 

Kategorie Kritéria 

1 Bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu ≤ 35 °C 

2 Bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu > 35 °C 

3 Bod vzplanutí ≥ 23 °C a ≤ 60 °C (*) 

* Pro účely tohoto nařízení lze plynové oleje, motorovou naftu a lehké topné oleje 

s bodem vzplanutí 55 °C a 75 °C považovat za látky kategorie 3. 

 

V dohodě ADR je dále věnována pozornost problematice, za jakých podmínek 

může být kapalná nebo viskózní směs či přípravek zařazen do obalové skupiny III 

a podmínky za kterých nepodléhají této třídě netoxické, nežíravé a životní prostředí 

neohrožující roztoky a homogenní směsi s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším. 

V nařízení CLP jsou navíc tabulkově uvedeny metody pro stanovení bodu 

vzplanutí hořlavých kapalin a také to, že kapaliny s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C 

nemusí být zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní výsledky 
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při zkoušce samovolného hoření L.2, část III, oddíl 32 Doporučení OSN pro přepravu 

nebezpečných věcí, Příručka pro zkoušky a kritéria. 

 

Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné 

tuhé výbušné látky  

V Nařízení GHS jsou jednotlivě zavedeny třídy pro:  

- hořlavé tuhé látky a 

- samovolně reagující látky a směsi, 

přičemž znecitlivělé tuhé výbušné látky v CLP uvedeny nejsou. Dohoda ADR navíc 

uvádí rozdělení do skupin podle písmenných kódů, což lze vyčíst v kapitole 5.2 této 

diplomové práce. 

Hořlavé tuhé látky – definice této části je stejná s tím rozdílem, že dohoda ADR  

výslovně uvádí při klasifikaci požadavek na měrnou vzdálenost 100 mm, přičemž 

následující doba vyhoření – 45 sekund – je už uvedena v obou předpisech. Dohoda 

ADR, stejně jako u všech ostatních tříd, používá pojem obalová skupina, zatímco 

nařízení CLP uvádí označení kategorie. U hořlavých tuhých látek neexistují rozdíly 

v kritériích pro zařazení do obalové skupiny či kategorie. Jednotlivá kritéria vymezuje 

Příručka zkoušek a kritérií, část III, pododdíl 33.2.1. 

Samovolně reagující látky – při formulaci je použito jiných slov, která však 

v celkovém kontextu mají stejný význam. Oba předpisy stanovují stejné dělení do sedmi 

kategorií typu A-G. 

Znecitlivělé tuhé výbušné látky – podle dohody ADR vymezeny jako látky, které 

jsou navlhčeny vodou nebo alkoholy, nebo jsou zředěny jinými látkami tak, 

aby se potlačily jejich výbušné vlastnosti. Součástí dohody ADR je také seznam 

UN kódů látek, které příslušná kritéria splňují. 

 

Třída 4.2 Samozápalné látky  

Dohoda ADR zahrnuje komplexní posouzení této oblasti, zatímco nařízení CLP 

určuje rozdělení do následujících tříd:  

- samozápalné kapaliny, 

- samozápalné tuhé látky, 
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- samozahřívající se látky a směsi. 

Dohoda ADR opět, na rozdíl od nařízení CLP, zavádí podrobnější rozdělení 

do skupin podle příslušných písmenných kódů, jak je uvedeno v kapitole 5.2 této 

diplomové práce. Kritéria pro zkoušení jednotlivých skupenství jsou totožná. 

Samozápalné kapalné látky – stejná klasifikace v obou předpisech. 

Samozápalné tuhé látky – zkouška pro klasifikaci je stejná, ale dohoda ADR 

stanovuje pro zařazení skutečnost, že samozápalná tuhá látka se zařadí do třídy 4.2, 

jestliže vzplane při pádu z výšky 1 m nebo do 5 minut poté, zatímco nařízení CLP 

pro zařazení látky či směsi do kategorie 1 požaduje, aby se tuhá látka zapálila 

do 5 minut po kontaktu se vzduchem.  

Samozahřívající se látky – v této oblasti jsou rozdíly pro zařazení 

do příslušné obalové skupiny III,  respektive do kategorie 2, nejmarkantnější. 

ADR obalová skupina III 

Látky u nichž nedojde u krychlového vzorku o straně 2,5 cm k uvedeným jevům, 

ale u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140 °C dojde do 24 hodin 

k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 °C. 

CLP kategorie 2 

a) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle 

o straně 100 mm při teplotě 140 °C a negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku 

tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 120 °C a daná látka nebo směs má být balena 

v baleních o objemu větším než 3 m3; nebo 

b) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle 

o straně 100 mm při teplotě 140 °C, negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku 

tvaru krychle o straně 25 mm při teplotě 140 °C a pozitivní výsledek při zkoušce 

s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 120 °C a daná látka 

nebo směs má být balena v baleních o objemu větším než 450 litrů; nebo 

c) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle 

o straně 100 mm při teplotě 140 °C, negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku 

tvaru krychle o straně 25 mm při teplotě 140 °C a pozitivní výsledek při zkoušce 

s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 100 °C. 
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Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny  

Dohoda ADR opět podrobněji, na rozdíl od nařízení CLP, rozděluje tuto třídu 

do písmenných skupin. Klasifikační požadavky mají stejná kritéria, přičemž obalové 

skupině (I, II, III) dohody ADR odpovídá kategorie (1, 2, 3) nařízení CLP. 

 

Třída 5.1 Látky podporující hoření   

V definici této třídy, podle dohody ADR a nařízení CLP, se vyskytují 

pouze minimální rozdíly. Dohoda ADR uvádí látky jako nezbytně hořlavé, 

nařízení GHS jako nutně vznětlivé. Stejně jako v předchozích případech, dohoda ADR 

zavádí písmenné kódy pro bližší určení vlastností látek podporující hoření. Toto 

rozdělení v nařízení CLP není. 

Nařízení CLP zavádí zvlášť třídu pro oxidující kapaliny a zvlášť pro oxidující 

tuhé látky. Obalové skupiny podle dohody ADR u tuhých i kapalných látek odpovídají 

kategoriím nařízení CLP. Oba předpisy stanovují 3 obalové skupiny / kategorie.  

 

V nařízení CLP jsou navíc výslovně uvedeny dodatečné úvahy při klasifikaci: 

Pro oxidující kapaliny - U organických látek nebo směsí se postup klasifikace 

pro tuto třídu nepoužije, jestliže 

a) látka nebo směs neobsahuje kyslík, fluor ani chlór; nebo 

b) látka nebo směs obsahuje kyslík, fluor nebo chlór a tyto prvky 

jsou chemicky vázány pouze na uhlík nebo vodík. 

U anorganických látek nebo směsí se postup klasifikace pro tuto třídu nepoužije, 

jestliže neobsahují atomy kyslíku nebo halogenu. 

Existují-li rozdíly mezi výsledky zkoušek a známými zkušenostmi při manipulaci 

nebo používání látek a směsí, které prokazují, že oxidují, upřednostní se posouzení 

založené na známých zkušenostech před výsledky zkoušek. 

Pokud látky nebo směsi způsobují přírůstek tlaku (příliš vysoký nebo příliš nízký) 

způsobený chemickými reakcemi, které nejsou příznačné pro oxidační vlastnosti látky 

nebo směsi, zkouška popsaná v části III pododdíle 34.4.2 Doporučení OSN 

pro přepravu nebezpečných věcí, Příručka pro zkoušky a kritéria, se zopakuje s inertní 
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látkou, například diatomitem (kieselguhr) místo celulózy, s cílem objasnit povahu 

reakce a ověřit nesprávný kladný výsledek.  

Pro oxidující tuhé látky - U organických látek nebo směsí se postup klasifikace 

pro tuto třídu nepoužije, jestliže 

a) látka nebo směs neobsahuje kyslík, fluor ani chlór; nebo 

b) látka nebo směs obsahuje kyslík, fluor nebo chlór a tyto prvky 

jsou chemicky vázány pouze na uhlík nebo vodík. 

U anorganických látek nebo směsí se postup klasifikace pro tuto třídu nepoužije, 

jestliže neobsahují atomy kyslíku nebo halogenu. 

Existují-li rozdíly mezi výsledky zkoušek a známými zkušenostmi při manipulaci 

nebo používání látek a směsí, které prokazují, že oxidují, upřednostní se posouzení 

založené na známých zkušenostech před výsledky zkoušek. 

 

Třída 5.2 Organické peroxidy   

Definice tohoto pojmu je v obou předpisech stejná, ale v nařízení CLP jsou nadto 

popsány charakteristiky organických peroxidů, které jsou v dohodě ADR v bodě 

vlastností. Klasifikace podle dohody ADR i nařízení CLP je stejná. Dohoda ADR navíc 

řeší znecitlivělé organické peroxidy. 

 

Třída 6.1 Toxické látky  

Tato třída je v nařízení CLP pojmenována jako akutní toxicita. 

Definice toxických látek podle dohody ADR – název třídy 6.1 zahrnuje látky, 

o nichž je ze zkušenosti známo nebo o nichž lze na základě pokusů se zvířaty usuzovat, 

že jejich příjmem dýchacími cestami, pokožkou nebo zažívacími orgány při 

jednorázovém nebo krátkodobém působení v poměrně malém množství může dojít 

k poškození zdraví nebo ke smrti člověka. Následně je uvedeno rozdělení do skupin 

podle písmenných kódů, jak je uvedeno v kapitole 5.2 této diplomové práce. 

Definice akutní toxicity podle nařízení CLP – Akutní toxicitou se rozumějí 

nepříznivé účinky, k nimž dojde po orální nebo dermální aplikaci jedné dávky látky 

nebo směsi či vícenásobných dávek podaných během 24 hodin nebo po inhalační 
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expozici po dobu 4 hodin. Nařízení CLP dále rozděluje akutní toxicitu na akutní orální 

toxicitu, akutní dermální toxicitu a akutní inhalační toxicitu. 

V klasifikaci podle jednotlivých předpisů se vyskytují značné rozdíly, 

jak je patrné z následující tabulky č. 10 a tabulky č. 11. 

 

Tabulka č.10 Klasifikace podle dohody ADR 

Obalová skupina Toxicita při 

požití LD50 

(mg/kg) 

Toxicita při 

absorpci pokožkou 

LD50 (mg/kg) 

Toxicita při 

vdechnutí prachu a 

mlhy LD50 (mg/kg) 

I 

(velmi toxické látky) 

≤ 5,0 ≤ 50 ≤ 0,2 

II 

(toxické látky) 

> 5,0 a ≤ 50 > 50 a ≤ 200 > 0,2 a ≤ 2,0 

III 

(slabě toxické látky) 

> 50 a ≤ 300 > 200 a ≤ 1000 > 2,0 a ≤ 4,0 

 

Tabulka č. 11 Klasifikace podle nařízení CLP  

Cesta expozice Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 

Orální (mg/kg) ATE ≤ 5 5 < ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 300 300 < ATE ≤ 

2000 

Dermální 

(mg/kg) 

ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 200 < ATE ≤ 

1000 

1000 < ATE ≤ 

2000 

Plyny (ppmV) ATE ≤ 100  500 < ATE ≤ 

2500 

2500 < ATE ≤ 

20000 

Páry (mg/l) ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 2,0 2,0 < ATE ≤ 

10,0 

10,0 < ATE ≤ 

20,0 

Prach a mlha 

(mg/l) 

ATE ≤ 0,05 0,05 < ATE ≤ 

0,5 

0,5 < ATE ≤ 1,0 1,0 < ATE ≤ 5,0 

ATE – odhad akutní toxicity 
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V dohodě ADR je navíc, oproti nařízení CLP, řešena klasifikace pesticidů, 

ale celkově je nařízení CLP v oblasti toxicity rozsáhlejší. 

 

Třída 6.2 Infekční látky   

Tato problematika není v nařízení CLP uvedena. 

 

Třída 7 Radioaktivní látky  

Tato problematika není v nařízení CLP uvedena. 

 

Třída 8 Žíravé látky  

Tato třída nese podle nařízení CLP název Žíravost/dráždivost pro kůži. Neexistují 

rozdíly v požadavcích pro kategorizaci, jediným rozdílem, který je však zřetelný 

u naprosté většiny tříd, je to, že dohoda ADR zavádí pojem obalová skupina – v tomto 

případě obalová skupina I-III, zatímco nařízení CLP používá pojem kategorie – pro tuto 

třídu kategorii 1: žíravý s podkategoriemi 1A, 1B a 1C. 

Celkově je v nařízení CLP tato třída rozebrána detailněji a je jí věnována mnohem 

větší pozornost, navíc stanovuje také kategorii pro dráždivost – kategorie 2: dráždivý.  

 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty  

Společným znakem dohody ADR i nařízení CLP je část věnovaná látkám 

ohrožujícím vodní prostředí (v nařízení CLP pojmenovaná jako nebezpečnost pro vodní 

prostředí). Již z této vstupní informace je patrné, že rozdílné pojmenování 

bude provázet celou tuto problematiku. dohoda ADR zavádí pojem akutní vodní 

toxicita, zatímco nařízení CLP pojem akutní toxicita pro vodní prostředí. 

V dohodě ADR jsou základními prvky pro klasifikaci látek ohrožujících životní 

(vodní) prostředí:                      

-    akutní vodní toxicita,  

- bioakumulační potenciál nebo aktuální bioakumulace,  

- degradace (biotická nebo abiotická) pro organické 

chemikálie, 

- chronická vodní toxicita.  
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Termíny používané v nařízení CLP jsou následující: 

- akutní toxicita pro vodní prostředí,  

- možná nebo skutečná bioakumulace,  

- rozložitelnost (biotická nebo abiotická) organických 

chemických látek,  

- chronická toxicita pro vodní prostředí. 

 

Látky 

Dohoda ADR určuje kategorizaci látek do následujících kategorií: Akutní 1, 

Chronická 1 a Chronická 2. Kritéria pro kategorizaci do těchto kategorií platí také podle 

nařízení CLP, ale nařízení CLP navíc stanovuje kategorii pro chronickou toxicitu 

kategorie 3 a chronickou toxicitu kategorie 4. Kritéria pro klasifikaci látek 

nebezpečných pro vodní prostředí jsou uvedena v tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12 Kritéria pro přiřazení látek nebezpečných pro vodní 

prostředí do příslušné kategorie, podle nařízení CLP 

Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí 

Akutní toxicita kategorie 1 

96 h LC50 (pro ryby) ≤ 1 mg/l nebo 

48 h EC50 (pro korýše) ≤ 1 mg/l nebo 

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy a jiné vodní 

rostliny) 

≤ 1 mg/l 

Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí 

Chronická toxicita kategorie 1 

96 h LC50 (pro ryby) ≤ 1 mg/l nebo 

48 h EC50 (pro korýše) ≤ 1 mg/l nebo 

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy a jiné vodní 

rostliny) 

≤ 1 mg/l 

a látka není snadno rozložitelná nebo experimentálně stanovený faktor biokoncentrace 

(BCF) ≥ 500 (nebo pokud neexistuje, log Kow ≥ 4). 
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Chronická toxicita kategorie 2 

96 h LC50 (pro ryby) > 1 až ≤ 10 mg/l nebo 

48 h EC50 (pro korýše) > 1 až ≤ 10 mg/l nebo 

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy a jiné vodní 

rostliny) 

> 1 až ≤ 10 mg/l 

a látka není snadno rozložitelná nebo experimentálně stanovený faktor biokoncentrace 

(BCF) ≥ 500 (nebo pokud neexistuje, log Kow ≥ 4), ledaže hodnoty NOEC pro 

chronickou toxicitu jsou > 1 mg/l. 

Chronická toxicita kategorie 3 

96 h LC50 (pro ryby) > 10 až ≤ 100 mg/l nebo 

48 h EC50 (pro korýše) > 10 až ≤ 100 mg/l nebo 

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy a jiné vodní 

rostliny) 

> 10 až ≤ 100 mg/l 

a látka není snadno rozložitelná nebo experimentálně stanovený faktor biokoncentrace 

(BCF) ≥ 500 (nebo pokud neexistuje, log Kow ≥ 4), ledaže hodnoty NOEC pro 

chronickou toxicitu jsou > 1 mg/l. 

Klasifikace „bezpečnostní síť“ 

Chronická toxicita kategorie 4 

Případy, kdy údaje neumožňují klasifikaci podle výše uvedených kritérií, nicméně 

existují určité důvody k obavám. Patří sem například špatně rozpustné látky, u nichž 

nebyla zaznamenána akutní toxicita na úrovních až do rozpustnosti ve vodě (poznámka 

3) a které nejsou snadno rozložitelné a mají experimentálně stanovený faktor 

bioakumulace (BCF) ≥  500 (nebo pokud neexistuje, log Kow ≥  4) svědčící o 

potenciálu k bioakumulaci; ty se zařadí do této kategorie, pokud neexistují vědecké 

důkazy, které prokazují, že klasifikace není nezbytná. K takovým důkazům patří 

chronická toxicita NOEC > rozpustnost ve vodě nebo > 1 mg/l, nebo důkaz o rychlé 

rozložitelnosti v prostředí. 

LC50 –koncentrace látky ve vodě, která způsobí smrt 50% ve skupině pokusných zvířat, 

EC50 – účinná koncentrace látky, která způsobí 50% maximální reakce, 

ErC50 – EC50 ve smyslu brzdění růstu, 



  

 

 

60 

Kow – rozdělovací koeficient oktanol/voda, 

NOEC – koncentrace, u níž se nezjistí žádný účinek. 

 

Směsi 

Jak je bylo uvedeno výše, pro látky ohrožující vodní prostředí, respektive 

nebezpečné pro vodní prostředí podle nařízení CLP, je stanovena různá kategorizace. 

Z tohoto důvodu platí tato rozdílnost také pro směsi.  

Definice relevantní směsi je v nařízení CLP podrobnější, nicméně v oba předpisy 

vycházejí ze stejného základu. V následujícím odstavci je uvedena definice relevantní 

směsi podle nařízení CLP, přičemž tučně je označena část, která je uvedena 

také v dohodě ADR.  

„Relevantními složkami“ směsi se rozumějí ty, které jsou klasifikovány 

jako „akutně toxické kategorie 1“ nebo„chronicky toxické kategorie 1“ a které 

jsou přítomny v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, a ty, které jsou 

klasifikovány jako „chronicky toxické kategorie 2“, „chronicky toxické kategorie 3“ 

nebo „chronicky toxické kategorie 4“ a které jsou přítomny v koncentraci 1 % 

hmotnostní nebo vyšší, není-li důvod předpokládat (např. v případě vysoce 

toxických složek), že složka přítomná v nižší koncentraci může ještě být relevantní 

pro klasifikaci směsi s ohledem na nebezpečnost pro vodní prostředí. 

U klasifikace směsí, pro které jsou k dispozici údaje pro celou směs, není nutno 

podle nařízení CLP klasifikovat ty směsi, které splňují podmínku: LC50 a EC50 zkoušené 

směsi > 1 mg/l   

 

Klasifikace podle součtové metody 

Oba předpisy definují stejné požadavky pro zařazení do kategorie akutní 1, 

nicméně v další kategorizaci již lze nalézt rozdíly. Dohoda ADR dále specifikuje 

kategorie chronická 1 a 2, zatímco v nařízení CLP existují kategorie 1 - 4 chronické 

toxicity. Rozdílná klasifikace je názorně čitelná z následující tabulky č. 13 a tabulky 

č. 14.  
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Tabulka č. 13 Kritéria klasifikace podle dohody ADR 

Součet látek klasifikovaných jako: Směs je klasifikována jako: 

Chronická 1 x M ≥ 25% Chronická 1 

(M x 10 x chronická 1) + chronická 2 ≥ 

25% 

Chronická 2 

 M - násobný součinitel pro velmi toxické složky směsi (v CLP multiplikační 

faktor) – stejné hodnoty v ADR i CLP 

 

Tabulka č. 14 Kritéria klasifikace podle nařízení CLP  

Součet složek zařazených do: Směs se zařadí do: 

Kategorie 1 chronické toxicity x M ≥ 25% Kategorie 1 chronické toxicity 

(M x 10 x kategorie 1 chronické toxicity) + kategorie 2 

chronické toxicity ≥ 25% 

Kategorie 2 chronické toxicity 

(M x 100 x kategorie 1 chronické toxicity) + (10 x 

kategorie 2 chronické toxicity) + kategorie 3 chronické 

toxicity ≥ 25% 

Kategorie 3 chronické toxicity 

Kategorie 1 chronické toxicity + kategorie 2 chronické 

toxicity + kategorie 3 chronické toxicity + kategorie 4 

chronické toxicity ≥ 25% 

Kategorie 4 chronické toxicity 

 

Požadavek uvedený v dohody ADR, který však není uveden v nařízení CLP, 

je pojmenován látky nebo směsi nebezpečné vodnímu prostředí jinak neklasifikované 

pod ADR. Tyto látky nebo směsi musí být pojmenovány buď:  

- UN 3077 Látka ohrožující životní prostřední, tuhá, j.n. nebo 

-  UN 3082 Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. 

 a musí být přiřazeny k obalové skupině III. 

 

Zásadním rozdíl je ten, že v dohodě ADR jsou řešeny některé problematiky, 

kterým se nařízení CLP nevěnuje. Jedná se o: 

-    látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví (azbest) 
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- látky a přístroje, které mohou v případě požáru vytvářet dioxiny 

- látky uvolňující hořlavé páry 

- lithiové baterie 

- záchranné prostředky 

- látky ohrožující životní prostředí – geneticky změněné mikroorganismy 

a organismy 

- zahřáté látky 

- jiné látky, které během přepravy představují nebezpečí a neodpovídají 

definici žádné jiné třídy 

 

Pro výše uvedené srovnání bylo, z důvodu přehledného členění, zvoleno řazení 

podle jednotlivých tříd dohody ADR. V nařízení CLP ovšem existují třídy 

nebezpečnosti, které pro změnu nejsou zohledněny v dohodě ADR. Jedná se o :  

– látky a směsi korozivní pro kovy, 

– vážné poškození očí/podráždění očí, 

– senzibilace dýchacích cest nebo kůže, 

– mutagenita v zárodečných buňkách, 

- karcinogenita, 

– toxicita pro reprodukci, 

– toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, 

– toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, 

– nebezpečnost při vdechnutí, 

– nebezpečnost pro ozonovou vrstvu. 
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7. Srovnání rozdílné klasifikace chemických látek a přípravků 

podle zákona č. 440/2008 Sb. s nařízením CLP 

 

V silniční dopravě docházelo, dochází a bude docházet k mnoha haváriím. Řada 

z nich je provázena únikem chemických látek či přípravků různých rozměrů, ať už se 

jedná o malý únik pohonných hmot z palivové nádrže osobního automobilu, 

nebo rozsáhlý únik mnoha tisíců litrů nebezpečné chemické látky při havárii cisterny.  

V následujících letech bude docházet k postupnému překlasifikování z klasifikace 

současné na klasifikaci novou. Jak bylo uvedeno v kapitole 5 této diplomové práce, 

pro chemické látky končí přechodné období 1.6. 2015 a pro směsi 1.6. 2017. Nicméně 

v nejrůznějších databázích se již v této době začíná uvádět klasifikace podle nových 

pravidel.  

Příkladem může být například databáze Medis-alarm společnosti Medistyl. Tato 

databáze obsahuje podrobné údaje o celé řadě chemických látek a sloučenin. Poskytuje 

přehledné a rychle vyhledatelné informace o identifikaci, klasifikaci, způsobu hašení, 

základních, fyzikálních a chemických vlastnostech. Uvádí také informace o způsobu 

přepravy, skladování, první pomoci a zdravotním ošetření, toxicitě a v neposlední řadě 

také legislativních požadavcích, které upravují problematiku té či oné chemické látky 

nebo přípravku. 

Následující tabulky prezentují přehled rozdílné klasifikace podle zákona 

č. 440/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a podle nařízení CLP.  

Pro přehlednost jsem zvolil řazení v návaznosti na vybrané třídy dohody ADR, přičemž 

u každé třídy je uveden počet silničních dopravních nehod za období od 1.1. 2000 

do 1.1. 2009. Celkový počet nehod za toto období činí 24 487 dopravních nehod. 

Následně je uveden počet nehod vybraných zástupců chemických látek či sloučenin 

za stejné období. Dopravní nehody v silniční přepravě, které se staly od 1.1. 2009 

do současné doby nejsou uvedeny z důvodu nedostatečného aktualizování statistických 

informací v dopravním informačním systému DOK. Tento informační systém, jehož 

provoz zastřešuje Ministerstvo dopravy ČR, byl výchozím zdrojem pro vyhledání počtu 

nehod té či oné třídy dohody ADR a současně také pro vyhledání počtu nehod každé 

konkrétní chemické látky či sloučeniny.  
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Za období sledovaných osmi let je evidováno 1 403 silničních dopravních nehod, 

které měly za následek únik chemické látky nebo přípravku, jenž je zatříděn do třídy 2 – 

plyny - dohody ADR. Mezi reprezentanty této třídy lze zařadit chlór a bezvodý 

amoniak. Z celkového počtu 1 403 nehod souvisí 43 nehod s přepravou chlóru a 228 

nehod s přepravou bezvodého amoniaku. 

Rozdílná klasifikace těchto dvou zástupců je uvedena v následující tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 2 dohody ADR 

Název/ 

UN kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Chlor Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný 

symbol a 

signální slovo 

UN 1017 T; R23 T - toxický 23 1/2 Ox. plyn 1; H270 GHS03 

 

Xi; 

R36/37/38 

N - nebezpečný 

pro ŽP 36/37/38 9 

Plyn pod tl. akut. 

tox. 3; H331 GHS04 

 N; R30  50 45 Podr. očí 2; H319 GHS06 

    61 STOT SE 3;H335 GHS09 

     

Podr. kůže 2; 

H315 Nebezpečí 

     

Vodní akut. 1; 

H400  

Amoniak 

bezvodý R10 T - toxický 10 1/2 

Hoř. plyn 2; 

H221 GHS04 

UN 1005 T; R23 

N - nebezpečný 

pro ŽP 23 9 

Plyn pod tl. akut 

tox. 3; H331 GHS06 

 C; R34  34 16 

Polept. kůže 1B; 

H314 GHS05 

 N; R50  50 26 

Vodní akut. 1; 

H400 GHS09 

    36/37/39  Nebezpečí 

    45   

    61   
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Třída 3 je podle ujednání dohody ADR definovaná jako hořlavé kapaliny. Již 

z tohoto názvu jasně vyplývá převažující nebezpečná vlastnost - hořlavost, která je 

charakteristická pro všechny zástupce této třídy. Nejznámějšími a nejčastěji 

přepravovanými představiteli jsou především benzín, nafta a syntetické barvy a ředidla. 

Mezi všemi třídami vymezujícími rozsah této kapitoly zaujímá třída 3 jednoznačné 

prvenství v celkovém součtu silničních dopravních nehod. Za období devíti let, 

která jsou určujícím kritériem pro tuto statistiku, bylo spojeno s únikem chemických 

látek a přípravků, jenž jsou označeny jako hořlavé kapaliny, 19 433 dopravních nehod. 

Z tohoto množství zaujímá 3 209 nehod benzín  a 3 380 havárií nafta.  

 

Tabulka č. 16 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 3 dohody ADR 

Název / 

UN kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Benzín Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný symbol a 

signální slovo 

UN 1203  

Xi - 

dráždivý 12 16 

Karc. 1 B; 

H350 GHS08 

  

F+ - 

extrémně 

hořlavý 20/21/22 45 

Tox. při 

vdech. 1; 

H309 Nebezpečí 

   36/37/38 26   

    36/37/39   

 

Na evidovaném počtu havárií v silniční přepravě, při kterých unikla chemická 

látka nebo přípravek, se jen minimální mírou podílí třída 4.1 dohody ADR – hořlavé 

tuhé látky, jelikož došlo pouze ke třem dopravním nehodám, které lze spojit s některou 

z látek nebo přípravků této třídy. Konkrétně lze uvést výskyt havárií síry, naftalenu a 

Deedmacu, což je z pohledu dohody ADR látka hořlavá, tuhá, organická, jinde 

neuvedená.  

Změny, které přináší nově zaváděná klasifikace nařízení CLP uvádí následující 

tabulka č. 17. 
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Tabulka č. 17 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 4.1 dohody ADR 

Název  / 

UN kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Naftalen Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný symbol a 

signální slovo 

UN 1334 Xn; R22 

Xn - zdraví 

škodlivý 22 2 

Karc. 2; 

H351 GHS07 

 N; R50-53 

N - 

nebezpečný 

pro životní 

prostředí 40 36/37 

Akut tox. 4; 

H302 GHS08 

 

Carc. cat. 3; 

R40  50/53 46 

Vodní akut. 

1; H400 GHS09 

    60 

Vodní chron. 

1; H410 Varování 

    61   

 

Další třídou mající pouze minimální podíl v evidovaných dopravních nehodách 

mezi 1.1. 2000 a 1.1. 2009 je třída 4.2 – samozápalné látky. Z celkového počtu havárií 

došlo pouze ve dvou případech k výskytu některého ze zástupců této třídy. Typickým 

reprezentantem této skupiny je bílý fosfor.  

Původní klasifikaci bílého fosforu na základě zákona č. 440/2008 Sb., 

o chemických látkách a přípravcích lze vyčíst v levé části následující tabulky č. 18. 

Nové pokyny pro klasifikaci dané nařízením CLP jsou uvedeny v pravé části této 

tabulky. 
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Tabulka č. 18 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 4.2 dohody ADR 

Název /  

UN kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Fosfor 

bílý Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný symbol a 

signální slovo 

UN 1381 F; R17 

F - vysoce 

hořlavý 17 1/2 

Pyr. tuhá I. 1; 

H250 GHS02 

 T+; R26/28 

T+ - 

vysoce 

toxický 26/28 5 

Akut tox. 2; 

H330 GHS06 

 C; R35 C - žíravý 35 26 

Akut tox. 2; 

H300 GHS05 

 N; R50 

N - 

nebezpečný 

pro životní 

prostředí 50 38 

Polept. kůže 

1A; H314 GHS09 

    45 

Vodní akut. 

1; H400 Nebezpečí 

    61   

 

 

Ve třídě 5.1, pojmenované látky podporující hoření, statistika uvádí výskyt 

51 kolizních situací za sledované období. Níže uvedení zástupci této třídy se podílejí 

na počtu dopravních nehod následujícími hodnotami. Únik chlorečnanu sodného 

byl pozorován ve 2 případech, ztráta močoviny ve 27 situacích.  

Požadavky vymezené nařízením CLP na novou klasifikaci chlorečnanu sodného 

jsou popsány v níže uvedené tabulce č. 19.  
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Tabulka č. 19 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 5.1 dohody ADR 

Název / UN 

kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Chlore-

čnan sodný Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný symbol a 

signální slovo 

UN 1495 O; R9 

O - 

oxidující 9 2 

Ox.tuhá I. 1; 

H271 GHS03 

 Xn; R22 

Xn - zdraví 

škodlivý 22 13 

Akut tox. 4; 

H302 GHS07 

 N; R51-53 

N - 

nebezpečný 

pro životní 

prostředí 51/53 17 

Vodní chron. 

2; H411 GHS09 

    46  Nebezpečí 

    61   

 

 

Další třídou dohody ADR vybranou k posouzení a naznačení celkové rozdílnosti 

klasifikace původní a nové, je třída 6.1 – jedovaté látky. Tyto chemické látky 

a přípravky představují při haváriích značné nebezpečí pro zdraví osob, životy zvířat 

a poškození životního prostředí. Celkově mezi dny 1.1. 2000 a 1.1. 2009 došlo, 

na základě informací získaných z informačního systému DOK, k 51 dopravním 

nehodám v silniční dopravě, při kterých byla zaznamenána přítomnost reprezentantů 

této třídy. Konkrétní počty havárií vybraných zástupců jsou tyto - fenol (5 případů), 

anilin (7 případů), merkaptan (13 případů). 

Původní legislativní požadavky stanovené zákonem č. 440/2008 Sb., 

o chemických látkách a přípravcích, ale také nové podmínky klasifikace, které musí 

závazně výrobci dodržet do 1.6.2015, v případě chemických látek, a do 1.6.2017, 

v případě chemických přípravků, jsou uvedeny v následující tabulce č. 20.  

 

 

 



  

 

 

69 

Tabulka č. 20 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 6.1 dohody ADR 

Název  / 

UN kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Fenol; 

tuhý Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný symbol a 

signální slovo 

UN 1671 T; R23/24/25 T - toxický 23/24/25 1/2 

Muta. 2; 

H341 GHS06 

 

Xn; 

R48/20/21/22  34 24/25 

Akut. tox. 3; 

H331 GHS08 

 C; R34  

48/20/21/

22 26 

Akut. tox. 3; 

H311 GHS05 

 

Mut. cat. 3; 

R68  68 28 

Akut. tox. 3; 

H301 Nebezpečí 

    36/37/39 

STOT RE 2; 

H373  

    45 

Polept. kůže 

1B; H314  

Fenol; 

roztok 

 T; R23/24/25 T - toxický 23/24/25 1/2 

Muta. 2; 

H341 GHS06 

 

UN 2821 

Xn; 

R48/20/21/22  34 24/25 

Akut. tox. 3; 

H331 GHS08 

 C; R34  

48/20/21/

22 26 

Akut. tox. 3; 

H311 GHS05 

 

Mut. cat. 3; 

R68  68 28 

Akut. tox. 3; 

H301 Nebezpečí 

    36/37/39 

STOT RE 2; 

H373  

    45 

Polept. kůže 

1B; H314 
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Anilin 

T; R23/24/25-

48/23/24/ 25 T - toxický 23/24/25 1/2 

Karc. 2; 

H351 GHS06 

UN 1547 Xi; R41 

N - 

nebezpečn

ý pro 

životní 

prostředí 40 26 

Muta. 2; 

H341 GHS08 

 R43  41 27 

Akut. tox. 3; 

H331 GHS05 

 N; R50  43 36/37/39 

Akut. tox. 3; 

H311 GHS09 

 

Carc. cat.3; 

R40  

48/23/24/

25 45 

Akut. tox. 3; 

H301 Nebezpečí 

 

Mut. cat.3; 

R68  68 46 

STOT RE 1; 

H372  

   50 61 

Pošk.očí 1; 

H318  

    63 

Senz.kůže 1; 

H317  

     

Vodní akut. 

1; H400  

  

 

Předchozí třídy zastávaly pouze minimální podíl z celkového počtu dopravních 

nehod v silniční přepravě. Třída 8 – žíravé látky však zaujímá silnější postavení, lze v ní 

vypozorovat 645 havárií během statisticky evidovaných devíti let. Jako nejznámější 

představitele je možné uvést rtuť (208), kyselinu sírovou (123) a hydroxid sodný (42). 

Čísla v závorkách značí počet havárií. 

V tabulce č. 21 je znázorněna odlišnost značení vybraných žíravých látek – 

kyseliny sírové a hydroxidu sodného. 
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Tabulka č. 21 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 8 dohody ADR 

Název  / 

UN kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Kyselina 

sírová Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný symbol a 

signální slovo 

UN 2796 C; R35 C - žíravý 35 1/2 

Polept. kůže 

1A; H314 GHS05 

    26  Nebezpečí 

    30   

    45   

Hydroxid 

sodný; 

roztok C; R35 C - žíravý 35 1/2 

Polept. kůže 

1A; H314 GHS05 

UN 1824    26  Nebezpečí 

    37/39   

    45   

Hydroxid 

sodný; 

tuhý C; R35 C - žíravý 35 1/2 

Polept. kůže 

1A; H314 GHSO5 

UN 1823    26  Nebezpečí 

    37/39   

    45   

 

 

Poslední třídou dohody ADR, která bude uvedena v této kapitole je třída 9 – 

jiné nebezpečné látky a předměty. Celková suma kolizních situací této třídy se zastavila 

na čísle 2 899. Z celkového počtu silničních havárií tedy představuje více 

než desetiprocentní podíl. Jelikož seznam chemických látek a přípravků evidovaných 

ve statistice dopravních nehod je velmi obsáhlý, je v tabulce č. 22 uvedeno rozdílné 

označení pouze pro thiomočovinu. 
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Tabulka č. 22 Rozdílná klasifikace chemických látek a přípravků třídy 9 dohody ADR 

Název 

UN kód Označení dle zákona č. 440/2008 Sb. Označení podle nařízení CLP 

Thiomo-

čovina Klasifikace 

Výstražný 

symbol R věty S věty Klasifikace 

Výstražný symbol a 

signální slovo 

UN 3077 Xn; R22 

Xn - zdraví 

škodlivý 22 2 Karc. 2; H351 GHS08 

 N; R51-53 

N - 

nebezpečný 

pro životní 

prostředí 40 36/37 Repr. 2; H361d GHS07 

 

Carc. cat. 3; 

R40  51/53 61 

Akut. tox. 4; 

H302 GHS09 

 

Repr. cat. 3; 

R63  63  

Vodní chron. 2; 

H411 Varování 

 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že nově zaváděná klasifikace a označování 

chemických látek a přípravků s sebou přinese řadu změn, které nelze provést během 

krátkého období. Z tohoto důvodu byla stanovena přechodná období, kterých lze využít 

k postupnému provádění změn pro splnění nových požadavků a přípravě výrobců, 

dovozců, uživatelů a distributorů na změny. 
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8. Závěr 

V České republice, stejně jako ve všech vyspělých státech, představuje silniční 

přeprava nebezpečných látek značné riziko, zasahující především do oblasti lidského 

zdraví, života zvířat nebo znečištění životního prostředí. Nepřehlédnutelným faktem je  

snaha sjednotit předpisy týkající se problematiky chemických látek a směsí, zjednodušit 

orientaci v těchto předpisech, snadnější každodenní používání (restrukturalizace dohody 

ADR) a sjednocovat jejich klasifikaci a označování. Jako příklad lze uvést skutečnost, 

že v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 

č. 1907/2006 (nařízení CLP) byly zařazeny některé třídy nebezpečnosti (pro fyzikální 

nebezpečí) v souladu s dohodou ADR. 

Pravidelné novelizace dohody ADR mají za cíl zvyšovat úroveň zabezpečení 

a prevenci proti všem negativně působícím skutečnostem, které mají vliv na chráněné 

zájmy dopravců.  

V dohodě ADR 2007 byly nově stanoveny požadavky na kategorizaci tunelů. 

Součástí diplomové práce je také návrh provedení kategorizace čtyř českých silničních 

tunelů, podle požadavků dohody ADR. Jedná se o pražský tunel Lahovice, pro který 

navrhuji kategorii D, moderní tunel Mrázovka, jenž bych zařadil do kategorie C, 

brněnský tunel Dobrovského s doporučenou kategorií C a dálniční tunel Valík s určenou 

kategorií B.  

Mezi nejpodstatnější změny v novelizované dohodě ADR 2009 patří především: 

� změna požadavků na písemné pokyny a změny v přepravním dokladu, 

� zavedení nové značky pro látky ohrožující životní prostředí, 

� neuvádění kódů pro omezení průjezdu tunely za určitých podmínek. 

Srovnáním aktuálně platných a používaných předpisů vztahujících 

se k problematice chemických látek a směsí bylo zjištěno, že po dobu přechodného 

období, které pro chemické látky skončí 1.6. 2015 a pro chemické přípravky 1.6. 2017, 

budou existovat v klasifikaci značné rozdíly. Po skončení přechodného období však 

bude nadále existovat pouze jediný, harmonizovaný, předpis, který bude závazný ve 

všech zemích Evropského společenství (nařízení CLP), ale také v mnoha jiných zemích, 

které se zavázaly implementovat globálně harmonizovaný systém (Kanada, Japonsko, 
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USA, Rusko, Mexiko, Brazílie, atd.). Názorná ukázka současné rozdílnosti klasifikace 

podle aktuálně platných předpisů je součástí diplomové práce. 

Z detailního rozboru klasifikace nebezpečných věcí (podle dohody ADR) a 

nebezpečných látek a směsí (podle nařízení CLP) je zřejmé, že při pravidelné 

aktualizaci dohody ADR bude i nadále věnována pozornost problematice dosažení 

shody a sjednocení postupů při klasifikaci a označování. S tím souvisí i úprava 

stanovení dalších předepsaných požadavků dohody ADR, např. balení. 
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Příloha č. 1 - Přehled vybraných změn v novelizované dohodě ADR 2009 

 

 

Kapitola dohody 

ADR 2009 Název nebo obsah Provedená zm ěna 

1.1.3.4.3 

Vynětí z platnosti podle 

zvláštních ustanovení a pro 

nebezpečné věci balené v 

omezených nebo vyňatých 

množstvích Nově zpracováno 

1.1.3.7 

Vynětí z platnosti 

pro přepravu lithiových baterií Nově zpracováno 

1.2.1 Definice Nově zavedené definice 

1.3.1 Rozsah a uplatnění Nově zavedená poznámka 3 a 4 

1.3.2.4 Školení pro třídu 7 Vypuštěno 

1.6.1.9 Všeobecná ustanovení Vypuštěno 

1.6.1.13 Všeobecná ustanovení Nově zpracováno 

1.6.1.14 Všeobecná ustanovení Nově zpracováno 

1.6.1.15 Všeobecná ustanovení Nově zpracováno 

1.6.1.16 Všeobecná ustanovení Nově zpracováno 

1.6.1.17 Všeobecná ustanovení Nově zpracováno 

1.6.1.18 Všeobecná ustanovení Nově zpracováno 

1.6.2 

Tlakové nádoby a nádoby 

pro třídu 2 Změna názvu 

1.6.2.6 

Tlakové nádoby a nádoby 

pro třídu 2 Nově zpracováno 

1.6.2.7 

Tlakové nádoby a nádoby 

pro třídu 2 Nově zpracováno 

1.6.3.21 

Nesnímatelné cisterny 

(cisternová vozidla), 

snímatelné cisterny 

a bateriová vozidla Vypuštěno 
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1.6.3.32 

Nesnímatelné cisterny 

(cisternová vozidla), 

snímatelné cisterny 

a bateriová vozidla Nově zpracováno 

1.6.3.33 

Nesnímatelné cisterny 

(cisternová vozidla), 

snímatelné cisterny 

a bateriová vozidla Nově zpracováno 

1.6.3.34 

Nesnímatelné cisterny 

(cisternová vozidla), 

snímatelné cisterny 

a bateriová vozidla Nově zpracováno 

1.6.3.35 

Nesnímatelné cisterny 

(cisternová vozidla), 

snímatelné cisterny 

a bateriová vozidla Nově zpracováno 

1.6.4 

Cisternové kontejnery, 

přemístitelné cisterny 

a MEGC Změna názvu 

1.6.4.12 

Cisternové kontejnery, 

přemístitelné cisterny 

a MEGC Změněno 

1.6.4.16 

Cisternové kontejnery, 

přemístitelné cisterny 

a MEGC Vypuštěno 

1.6.4.31 

Cisternové kontejnery, 

přemístitelné cisterny 

a MEGC Nově zpracováno 

1.6.4.32 

Cisternové kontejnery, 

přemístitelné cisterny 

a MEGC Nově zpracováno 

1.6.4.33 

Cisternové kontejnery, 

přemístitelné cisterny 

a MEGC Nově zpracováno 
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1.6.4.34 

Cisternové kontejnery, 

přemístitelné cisterny 

a MEGC Nově zpracováno 

1.6.5.6 Vozidla Vypuštěno 

1.6.5.11 Vozidla Nově zpracováno 

1.7.1 Rozsah a použití Změna názvu 

1.7.1.4 Rozsah a použití Nově zpracováno 

1.7.1.5 

Zvláštní ustanovení 

pro přepravu vyjmutých kusů Nově zpracováno 

1.7.2.5 Program ochrany proti záření Nově zpracováno 

1.8.6 

Administrativní dozor 

nad prováděním posuzování 

shody, periodických inspekcí 

a mimořádných kontrol 

popsaných v 1.8.7 Nově zpracováno 

1.8.7 

Postupy pro posuzování 

shody a periodickou inspekci Nově zpracováno 

1.9.5.2.2 Kategorizace Změna tabulek 

1.10 Bezpečnostní předpisy Dodatek k části 1 – Zrušen 

1.10.5 

Seznam vysoce 

nebezpečných rizikových věcí 

Změna v dodatku tabulky - přidána 

písmena c, d 

2.1.3.5.5 

Klasifikace jmenovitě 

neuvedených látek, včetně 

roztoků a směsí 

(jako přípravky a odpady) Nově zpracováno 

2.2.52.4 

Seznam již zařazených 

organických peroxidů 

v obalech Nově zpracována poznámka 30 a 31 

2.2.62.1.12.2 Infikovaná zvířata Změněno 

2.2.7 Třída 7: Radioaktivní látky Kompletní změna 

2.2.9.1.9 Záchranné prostředky Vypuštěno 

2.2.9.1.10 

Látky ohrožující životní 

prostředí (vodní prostředí) Kompletní změna 
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2.2.9.1.12 

Geneticky změněné 

mikroorganismy 

nebo organismy 

 

 

Vypuštěno 

2.3.5 

Klasifikace organokovových 

látek do tříd 4.2 a 4.3 Totožná s 2.3.6 ADR 2007 

2.3.5 ADR 2007 

Zkoušky ke stanovení 

ekotoxicity, odolnosti 

a bioakumulace látek ve vodě 

pro zařazení do třídy 9 Zrušeno 

3.2.1.7b 

Tabulka A: Seznam 

nebezpečných věcí Nově zpracováno 

3.2.2 

Tabulka B: Abecední seznam 

látek a předmětů ADR Změna v tabulkách 

3.3.1 

Zvláštní ustanovení pro určité 

látky nebo předměty Změny v bodě 188 

3.3.1 

Zvláštní ustanovení pro určité 

látky nebo předměty Zrušeny body 330 a 331 

3.3.1 

Zvláštní ustanovení pro určité 

látky nebo předměty 

Nově zpracovány body 332, 333, 334, 335, 

336, 337, 338, 339, 340, 642, 654 

3.4.8 Ustanovení Nově zpracováno 

3.4.9 Povinnosti odesílatele Nově zpracováno 

3.4.10 Označení Nově zpracováno 

3.4.11 Označení Nově zpracováno 

3.4.12 Označení Nově zpracováno 

3.4.13 Označení Nově zpracováno 

3.5 

Nebezpečné věci balené 

ve vyňatých množství Nově zpracovaná kapitola 

4.1.1.19.6 Přiřazovací seznam Změna v tabulkách 

4.1.8.6 

Zvláštní ustanovení 

pro balení infekčních látek 

(třída 6.2) Nově zpracováno 

4.1.8.7 

Zvláštní ustanovení 

pro balení infekčních látek 

(třída 6.2) Nově zpracováno 

4.1.9.1.6 Všeobecně Nově zpracováno 
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4.1.9.1.7 Všeobecně Nově zpracováno 

4.1.9.1.8 Všeobecně Nově zpracováno 

4.1.9.1.9 Všeobecně Nově zpracováno 

4.1.9.1.10 Všeobecně Nově zpracováno 

4.1.9.1.11 Všeobecně Nově zpracováno 

4.1.9.3 

Kusy obsahující štěpný 

materiál Nově zpracováno 

4.2.5.3 

Zvláštní ustanovení 

pro přemístitelné cisterny Vypuštěno TP 12 

4.2.5.3 

Zvláštní ustanovení 

pro přemístitelné cisterny Nově zpracováno TP 35 

4.7 

Používání mobilních jednotek 

připravujících výbušniny 

(MEMU) Nově zpracovaná kapitola 

5.1.3 

Prázdné nevyčištěné obaly 

(včetně IBC a velkých obalů), 

cisterny, MEMU, vozidla 

a kontejnery pro přepravu 

ve volně loženém stavu Změna názvu 

5.1.5.1.3 

Povolení odeslání podle 

zvláštního ujednání Nově zpracováno 

5.1.5.1.4 Oznamování Nově zpracováno 

5.1.5.3.4 

Určení přepravního indexu 

(TI) a indexu kritické 

bezpečnosti (CSI)  Nově zpracováno 

5.2.1.8 

Ustanovení o zvláštním 

označení pro látky ohrožující 

životní prostředí Nově zpracováno 

5.3 

Označování kontejnerů, 

MEGC, MEMU Nový název kapitoly 

5.3.1.1.6 Všeobecná ustanovení Nově zpracováno 
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5.3.1.4.2 

Umístění velkých 

bezpečnostních značek 

na vozidla pro přepravu 

ve volně loženém stavu, 

na cisternová vozidla, 

bateriová vozidla, MEMU 

a vozidla se snímatelnými 

cisternami Nově zpracováno 

5.3.1.4.3 

Umístění velkých 

bezpečnostních značek 

na vozidla pro přepravu 

ve volně loženém stavu, 

na cisternová vozidla, 

bateriová vozidla, MEMU 

a vozidla se snímatelnými 

cisternami Nově zpracováno 

5.3.2.2.5 

Specifikace oranžových 

tabulek Nově zpracováno 

5.3.2.3.2 

Význam identifikačních čísel 

nebezpečnosti Nově zapracován kód X 432 

5.3.6 

Značka pro látky ohrožující 

životní prostředí Nově zpracováno 

5.4.1.1.6.4 

Zvláštní ustanovení 

pro prázdné nevyčištěné 

obalové, přepravní 

a dopravní prostředky Nově zpracováno 

5.4.1.1.10 

Zvláštní ustanovení o vynětí 

z platnosti týkajících 

se množství přepravovaných 

jednou dopravní jednotkou Vypuštěno 

5.4.3 Písemné pokyny Změna písemných pokynů 

5.5.2.2 

Zvláštní ustanovení 

pro zaplynovaná vozidla, 

kontejnery a cisterny Změněno 
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6.1.6 

Standardní kapaliny 

pro důkaz chemické 

snášenlivosti obalu a IBC 

z polyetylénu podle 6.1.5.2.6, 

popřípadě 6.5.6.3.5 Změna názvu 

6.1.1.4 Všeobecně Nově zpracována poznámka 

6.2 

Požadavky na konstrukci 

a zkoušení tlakových nádob, 

aerosolových rozprašovačů, 

malých nádobek obsahujících 

plyn (plynových kartuší) 

a zásobníků do palivových 

článků obsahujících 

zkapalněný hořlavý plyn  Změna názvu kapitoly 

6.2.1 Všeobecné požadavky Změněna poznámka 

6.2.1.1 Konstrukce a výroba Změněno 

6.2.1.2 Materiály Změněno 

6.2.1.3 Provozní výstroj Změněno 

6.2.1.4 Schvalování tlakových nádob Změněno 

6.2.1.5.3 

Zvláštní ustanovení vztahující 

se na tlakové nádoby 

z hliníkových slitin Zrušeno 

6.2.1.6.3 

Zkouška těsnosti kryogenních 

nádob Zrušeno 

6.2.1.7 Požadavky na výrobce Změněno 

6.2.1.8 

Požadavky na inspekční 

organizace Změněno 

6.2.2 

Požadavky na UN tlakové 

nádoby Kompletní změna 

6.2.3 

Všeobecné požadavky 

na tlakové nádoby 

neodpovídající UN Kompletní změna 
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6.2.4 

Požadavky na tlakové láhve 

neodpovídající UN, 

zkonstruované, vyrobené 

a odzkoušené podle norem 

 

 

 

Kompletní změna 

6.2.5 

Požadavky na tlakové 

nádoby neodpovídající UN, 

které nejsou zkonstruovány, 

vyrobeny a odzkoušeny podle 

norem Kompletní změna 

6.2.6 

Všeobecné požadavky 

na aerosolové rozprašovače, 

malé nádobky obsahující plyn 

(plynové kartuše) 

a zásobníky do palivových 

článků obsahující zkapalněný 

hořlavý plyn Kompletní změna 

6.3 

Požadavky na konstrukci 

a zkoušení obalů pro infekční 

látky kategorie a třídy 6.2 Kompletní změna 

6.4.8.15 Požadavky na kusy typu B(U) Totožná s 6.4.8.16 ADR 2007 

6.4.11.13 

Požadavky na kusy 

obsahující štěpné látky Nově zpracováno 

6.4.18 

Rozšířená zkouška 

ponořením do vody pro kusy 

typu B(U) a typu B(M) 

obsahující výše než 105 A2 

a typu C Změna názvu 

6.5.2.2.2 Doplňkové značení Nově zpracováno 

6.5.4.5.5 Přezkoušení IBC Zrušeno 

6.5.6.13 Zkouška vibrací Nově zpracováno 

6.5.6.14 Protokol o zkoušce Totožná s 6.5.6.16 ADR 2007 

6.7.3.1 Definice Změněno 

6.8.2.4 Inspekce a zkoušky Nově zpracováno 
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6.8.2.6 

Požadavky na cisterny 

konstruované, vyrobené 

a zkoušené podle norem 

 

 

Doplněno 

6.12 

Požadavky na výrobu, 

výstroj, schvalování typu, 

inspekce a zkoušení 

a značení cisteren, 

kontejnerů pro volně ložené 

látky a zvláštních komor 

pro výbušniny mobilních 

jednotek připravujících 

výbušniny (MEMU)  Nově zpracovaná kapitola 

7.3 

Ustanovení o přepravě 

ve volně loženém stavu Nový název kapitoly 

7.3.2 

Dodatečná ustanovení 

pro přepravu ve volně 

loženém stavu, použijí-li 

se ustanovení pododdílu 

7.3.1.1 (a) Změna názvu 

7.5.5.2.3 Přeprava výbušnin v MEMU Nově zpracováno 

8.1.2.4 Průvodní doklady Vypuštěno 

8.1.5 

Další výbava a výbava 

pro osobní ochranu  Změněno 

8.3.7 

Používání parkovacích brzd 

a zakládacích klínů Změněno 

8.3.8 Použití kabelových spojů Nově zpracováno 

8.4.2 

Požadavky na dozor 

nad vozidly Nově zpracováno 

8.5 - S1 - 6 Dozor nad vozidly Změněno 

8.5 - S1 - 7 Uzamčení vozidel Nově zpracováno 

8.5 - S7 

Další dodatečné požadavky 

nebo zvláštní ustanovení Vypuštěno 

8.5 – S22 

Další dodatečné požadavky 

nebo zvláštní ustanovení Nově zpracováno 
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8.5 - S23 

Další dodatečné požadavky 

nebo zvláštní ustanovení 

 

Nově zpracováno 

8.5 - S24 

Další dodatečné požadavky 

nebo zvláštní ustanovení Nově zpracováno 

9.1.2 

Schvalování vozidel EX/II, 

EX/III, FL, OX a AT a MEMU Změna názvu 

9.1.3.5 

Vzor osvědčení o schválení 

vozidel pro přepravu 

některých nebezpečných věcí 

Změna Vzoru osvědčení o schválení 

vozidel pro přepravu některých 

nebezpečných věcí 

9.2.1.2 

Shoda s požadavky této 

kapitoly Nově zpracováno 

9.2.3.2 Brzdový systém Vypuštěno 

9.8 

Dodatečné požadavky 

na kompletní 

a zkompletované MEMU Nově zpracovaná kapitola 

 

Nově zpracováno – provedení úprav ve slovosledu či požadavcích příslušné 

kapitoly či podkapitoly. 

Vypuštěno, zrušeno – v dohodě ADR 2009 již není nadále tato kapitola či 

podkapitola používána a popsána. 

Doplněno – znění kapitoly či podkapitoly je doplněno o nové požadavky. 

Změněno – kapitola či podkapitola dohody ADR 2009 je změněna oproti znění 

dohody ADR 2007. 
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Příloha č. 4 – Výstražné symboly nebezpečnosti 

 

Výbušné látky (Symbol GHS 01) 

Třída a kategorie nebezpečnosti:  

• Nestabilní výbušniny. 

• Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

• Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B. 

• Organické peroxidy, typy A, B. 
 

Hořlavé látky (Symbol GHS 02) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

•  Hořlavé plyny, kategorie 1. 

•  Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2. 

•  Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3. 

•  Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2. 

•  Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F. 

•  Samozápalné kapaliny, kategorie 1. 

•  Samozápalné tuhé látky, kategorie 1. 

•  Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2. 

•  Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny,   

kategorie 1, 2, 3. 

•  Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F. 

 

Oxidující látky (Symbol GHS 03) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

• Oxidující plyny, kategorie 1. 

• Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3. 

• Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3. 
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Plyny pod tlakem (Symbol GHS 04) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

• Plyny pod tlakem. 

• Stlačené plyny. 

• Zkapalněné plyny. 

• Zchlazené zkapalněné plyny. 

• Rozpuštěné plyny. 

 

Korozivní a žíravé látky (Symbol GHS 05) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

• Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1. 

• Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C. 

• Vážné poškození očí, kategorie 1. 

 

Toxické látky (Symbol GHS 06) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

• Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3. 

 

 

 

Dráždivé látky (Symbol GHS 07) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

• Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4. 

• Dráždivost pro kůži, kategorie 2. 

• Podráždění očí, kategorie 2. 

• Senzibilizace kůže, kategorie 1. 

• Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, 

kategorie 3. 

• Podráždění dýchacích cest. 

• Narkotické účinky. 
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Látky nebezpečné pro zdraví (Symbol GHS 08) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

• Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1. 

• Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2. 

• Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2. 

• Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2. 

• Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, 

kategorie 1, 2. 

• Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, 

kategorie 1, 2. 

• Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1. 

 

Látky nebezpečné pro životní prostředí (Symbol GHS 09) 

Třída a kategorie nebezpečnosti: 

• Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1. 

• Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1, 2. 
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Příloha č. 5 – Znění H - vět a P - vět 

 

Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost 
H200 Nestabilní výbušnina. 

H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. 

H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. 

H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení 

částicemi. 

H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. 

H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch. 

H220 Extrémně hořlavý plyn. 

H221 Hořlavý plyn. 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

H223 Hořlavý aerosol. 

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H228 Hořlavá tuhá látka. 

H240 Zahřívání může způsobit výbuch. 

H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. 

H242 Zahřívání může způsobit požár. 

H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. 

H251 Samovolně se zahřívá; může se vznítit. 

H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit. 

H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou 

samovolně vznítit. 

H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 

H270 Může způsobit nebo zesílit požár, oxidant. 

H271 Může způsobit požár nebo výbuch, silný oxidant. 

H272 Může zesílit požár; oxidant. 

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 
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H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození 

chladem. 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

 

Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví 

H300 Při požití může způsobit smrt. 

H301 Toxický při požití. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. 

H311 Toxický při styku s kůží. 

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H315 Dráždí kůži. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H330 Při vdechování může způsobit smrt. 

H331 Toxický při vdechování. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo 

dýchací potíže. 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H340 Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li 

přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou 

nebezpečné>. 

H341 Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li 

přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou 

nebezpečné>. 
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H350 Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 

prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li 

přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou 

nebezpečné>. 

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky 

<uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-

li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou 

nebezpečné>. 

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle 

matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu 

expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice 

nejsou nebezpečné>. 

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 

H370 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené 

orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 

prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H371 Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené 

orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 

prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H372 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené 

orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici 

<uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní 

cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H373 Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené 

orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici 

<uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní 

cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

 

Standardní věty o nebezpečnosti pro životní prostředí 
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H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 

 

Fyzikální vlastnosti 

EUH001 Výbušný v suchém stavu. 

EUH006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. 

EUH014 Prudce reaguje s vodou. 

EUH018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se 

vzduchem. 

EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy. 

EUH044 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. 

 

Vlastnosti související se zdravím 

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. 

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 

kůže. 

EUH070 Toxický při styku s očima. 

EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 

 

Vlastnosti související se životním prostředím 

EUH059 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu. 

 

Doplňující údaje na štítku/informace o některých látkách nebo směsích. 

EUH201 Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou 

okusovat nebo olizovat děti. 
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EUH201A Pozor! Obsahuje olovo. 

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

EUH203 Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat 

nebezpečné plyny (chlor). 

EUH207 Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné 

výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní 

pokyny. 

EUH208 Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou 

reakci. 

EUH209 Při používání se může stát vysoce hořlavým. 

EUH209A Při používání se může stát hořlavým. 

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro 

lidské zdraví a životní prostředí. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence 

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní 

pokyny a neporozuměli jim. 

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými 

povrchy. – Zákaz kouření. 
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P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení. 

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. 

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými 

materiály… 

P222 Zabraňte styku se vzduchem. 

P223 Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a 

možnému náhlému vzplanutí. 

P230 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu… 

P231 Manipulace pod inertním plynem. 

P232 Chraňte před vlhkem. 

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. 

P235 Uchovávejte v chladu. 

P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. 

P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do 

výbušného prostředí. 

P242 Používejte pouze nářadí s nejiskřícího kovu. 

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

P244 Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje. 

P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření. 

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 

P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení. 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte. 

P270 Při používání tohoto výrobku, nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
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P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 

P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 

P282 Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné 

brýle. 

P283 Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv. 

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu 

dýchacích cest. 

P231+P232 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem. 

P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce 

P301 Při požití:  

P302 Při styku s kůží: 

P303 Při styku s kůží (nebo s vlasy): 

P304 Při vdechnutí: 

P305 Při zasažení očí: 

P306 Při styku s oděvem: 

P307 Při expozici: 

P308 Při expozici nebo podezření na ni: 

P309 Při expozici nebo necítíte-li se dobře: 

P310 Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

P311 Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

P312 Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko 

nebo lékaře. 

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P320 Je nutné odborné vyšetření (viz. …na tomto štítku). 
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P321 Odborné ošetření (viz. …na tomto štítku). 

P322 Specifické opatření (viz. …na tomto štítku). 

P330 Vypláchněte ústa. 

P331 Nevyvolávejte zvracení. 

P332 Při podráždění kůže: 

P333 Při podráždění kůže nebo vyrážce: 

P334 Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

P335 Volné částice odstraňte z kůže. 

P336 Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. 

P337 Přetrvává-li podráždění očí:  

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P340 Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu 

v poloze usnadňující dýchání. 

P341 Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a 

ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P342 Při dýchacích obtížích: 

P350 Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. 

P352 Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P360 Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím 

vody a potom oděv odložte. 

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho 

vyperte. 

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 

P370 V případě požáru: 

P371 V případě velkého požáru a velkého množství: 

P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru. 
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P373 Požár nehaste, dostane-li se k výbušninám. 

P374 Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření. 

P375 Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

P376 Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P377 Požár unikajícího plynu: nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. 

P378 K hašení použijte …. 

P380 Vykliďte prostor. 

P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. 

P391 Uniklý produkt seberte. 

P301+P310 Při požití: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko 

nebo lékaře. 

P301+P312 Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační 

středisko nebo lékaře. 

P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 

P302+P334 Při styku s kůží: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého 

obvazu. 

P302+P350 Při styku s kůží: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované 

části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P304+P340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte 

jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P304+P341 Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na 

čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte 

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P306+P360 Při styku s oděvem: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte 

velkým množstvím vody a potom oděv odložte. 
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P307+P311 Při expozici: Volejte toxikologické informační středisko nebo 

lékaře. 

P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. 

P309+P311 Při expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte toxikologické 

informační středisko nebo lékaře. 

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. 

P335+P334 Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do 

vlhkého obvazu. 

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte toxikologické informační středisko 

nebo lékaře. 

P370+P376 V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte …. 

P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor. 

P370+P380+P375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí 

výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

P371+P380+P375 V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte 

prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - skladování 

P401 Skladujte… 

P402 Skladujte na suchém místě. 

P403 Skladujte na dobře větraném místě. 

P404 Skladujte v uzavřeném obalu. 

P405 Skladujte uzamčené. 

P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/…obalu s odolnou vnitřní 

vrstvou. 
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P407 Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. 

P410 Chraňte před slunečním zářením. 

P411 Skladujte při teplotě nepřesahující …°C/°F. 

P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

P413 Množství větší než …kg/…liber skladujte při teplotě nepřesahující 

…°C/°F. 

P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů. 

P422 Skladujte pod … 

P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně 

uzavřený. 

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

P410+P403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném 

místě. 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 

50 °C/122 °F. 

P411+P235 Skladujte při teplotě nepřesahující …°C/°F. Uchovávejte v chladu. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování 

P501 Odstraňte obsah/obal … 

 

 

 


