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Divisions 1.1, 1.2 and 1.3

Division 1.4 Division 1.5 Division1.6

Gases

Flammable gases
Symbol (flame): black or white;

Background: red; Figure '2' in bottom corner

(No.2.3)
Toxic gases

(

3

3332

( . 1) 
 Podt ídy 1.1, 1.2 a 1.3 

 Symbol (vybuchující puma): erný; podklad: oranžový; íslice “1” v dolním rohu

 ( . 1.4) ( . 1.5) ( . 1.6) 
 Podt ída 1.4 Podt ída 1.5 Podt ída 1.6 

Podklad: oranžový; íslice: erné; výška íslic musí být asi 30 mm a tlouštka áry asi 5 mm 
(u bezpe nostní zna ky o rozm rech 100 mm x 100 mm); íslice “1” v dolním rohu 

**  Údaj podt ídy – neudává se, je-li výbušnost vedlejším nebezpe ím 
*    Údaj skupiny snášenlivosti – neudává se, je-li výbušnost vedlejším nebezpe ím 

 ( . 2.1) ( . 2.2) 
 Ho lavé plyny Neho lavé, netoxické plyny 
 Symbol (plamen): erný nebo bílý; Symbol (plynová láhev): erný nebo bílý;  
      (krom  provedení podle 5.2.2.2.1.6(c)) podklad: zelený; íslice “2” v dolním rohu
      podklad: ervený; íslice “2“ v dolním rohu 

( . 2.3) 
Toxické plyny 

Symbol (lebka na zk ížených kostech): erný;  
podklad: bílý; íslice “2” v dolním rohu 

( . 3) 
Symbol (plamen): erný nebo bílý;  

podklad: ervený; íslice “3” v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 3
Ho lavé kapaliny

5.2.2.2.2 Vzory bezpe nostních zna ek

NEBEZPE Í T ÍDY 1 
Výbušné látky a p edm ty

NEBEZPE Í T ÍDY 2 
Plyny 

3 3
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(No.4.1)
Symbol (flame): black;
Background: white with

seven vertical red stripes;
Figure ' 4'  in bottom corner

CLASS 4.1 HAZARD
Flammable solids, self-reactive
substances and desensitized explosives

44

(No.4.2)
Symbol (flame): black;

Background: upper half white,
lower half red;

Figure ' 4'  in bottom corner

(No.4.3)
Symbol (flame): black or white;

Background: blue;
Figure ' 4'  in bottom corner

(No. 5.1)

Figures ' 5.1'  in bottom corner

(No. 5.2)

Figures ' 5.2'  in bottom corner
Symbol (flame over circle): black; Background: yellow;

(No. 6.1)
Symbol (skull and crossbones): black;

Background: white; Figure ' 6'  in bottom corner

(No.6.2)
The lower half of the label may bear the inscriptions: ' INFECTIOUS SUBSTANCE'  and 

' IN THE CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY PUBLIC HEALTH AUTHORITY' ;
Symbol (three crescents superimposed on a circle) and incriptions: black;

Background: white; Figure ' 6'  in bottom corner

4

CLASS 5.1 HAZARD
Oxidizing substances

CLASS 6.1 HAZARD
Toxic substances

4

5.25.1

CLASS 4.2 HAZARD
Substances liable to 
spontaneous combustion

CLASS 4.3 HAZARD
Substances which, in contact with water,
emit flammable gases

CLASS 5.2 HAZARD
Organic peroxides

CLASS 6.2 HAZARD
Infectious substances

NEBEZPE Í T ÍDY 4.1 
Ho lavé tuhé látky, samovoln
se rozkládající látky a 
znecitliv né výbušniny 

NEBEZPE Í T ÍDY 4.2
Samozápalné látky 

NEBEZPE Í T ÍDY 4.3 
Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí 
ho lavé plyny 

( . 4.1) 
Symbol (plamen): erný;

 podklad: bílý se sedmi svislými 
ervenými pruhy;  

íslice “4" v dolním rohu

( . 4.2) 
Symbol (plamen): erný;

podklad: horní polovina bílá a dolní 
polovina ervená;  

íslice “4” v dolním rohu

( . 4.3) 
Symbol (plamen): erný nebo bílý;  

podklad: modrý;  
íslice “4” v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 5.1 
Látky podporující ho ení 

NEBEZPE Í T ÍDY 5.2
Organické peroxidy 

 ( . 5.1) ( . 5.2) 
Symbol (plamen nad kruhem): erný; podklad: žlutý  

íslice “5.1” v dolním rohu íslice “5.2” v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 6.1 
Toxické látky 

( . 6.1) 
Symbol (lebka na zk ížených kostech): erný; 

podklad: bílý; íslice “6” v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 6.2
Infek ní látky 

( . 6.2) 
V dolní polovin  bezpe nostní zna ky mohou být uvedeny nápisy: “INFEK NÍ  LÁTKA”  

a “P i poškození nebo úniku uv domte neprodlen  ve ejné zdravotnické orgány”; 
 Symbol (kruh, který je p ekryt t emi srpky m síce) a údaje: erné;

podklad: bílý; íslice “6" v dolním rohu 
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(No. 7A)
Category I - White

Symbol (trefoil): black; 
Background: white;

Text (mandatory): black in lower half of label:
' RADIOACTIVE'
' CONTENTS ...'
' ACTIVITY...'

One red vertical bar shall 
follow the word ' RADIOACTIVE' ;

Figure ' 7'  in bottom corner.

(No. 7C)
Category III - Yellow

(No. 7B)
Category II - Yellow

Symbol (trefoil): black; 
Background: upper half yellow with white border, lower half white;

Text (mandatory): black in lower half of label:
' RADIOACTIVE'
' CONTENTS...'
' ACTIVITY...'

In a black outlined box: ' TRANSPORT INDEX' ;

Figure ' 7'  in bottom corner.

Two red vertical bars shall
follow the word 'RADIOACTIVE' ;

Three red vertical bars shall
follow the word ' RADIOACTIVE' ;

RADIOACTIVE I I I
CONTENTS .. .. ... .. .. ... .. .. ..

ACT IVIT Y . .. .. ... .. .. ... .

7

CLASS 7 HAZARD
Radioactive material

(No. 7E)
Class 7 fissile material

Background: white;
Text (mandatory): black in upper half of label: 'FISSILE' ;

In a black outlined box in the lower half of the label:
' CRITICALITY SAFETY INDEX'

Figure ' 7'  in bottom corner.

CLASS 8 HAZARD
Corrosive substances

CLASS 9 HAZARD
Miscellaneous dangerous substances and articles

(No. 8)
Symbol (liquids, spilling from two glass test tubes

and attacking a hand and a metal): black;
Background: upper half white;

lower half black with white border;
Figure ' 8'  in bottom corner

(No. 9)
Symbol (seven vertical stripes in upper half): black;

Background: white;
Figure ' 9'  underlined in bottom corner

TRANSPORT

7

FISSILE

SAFETY INDEX

RADIOACTIVE I I I
CONTENTS .. .. ... .. .. ... .. .. ..

ACT IVIT Y . .. .. ... .. .. ... .

7
INDEX

TRANSPORT
INDEX

CRITICALITY

RADIOACTIVE I I I
CONTENTS .. .. ... .. .. ... .. .. ..

ACT IVIT Y . .. .. ... .. .. ... .

( . 8) 
Symbol (kapky padající z jedné zkumavky na kov a z druhé zkumavky na 

ruku): erný;
Podklad: horní polovina: bílá; dolní polovina: erná s bílým okrajem; 

íslice “8” v dolním rohu 

( . 9) 
Symbol (sedm svislých pruh  v horní polovin ):

erný; podklad: bílý; 
podtržená íslice “9” v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 7 
Radioaktivní látky 

( . 7A) 
Kategorie I – BÍLÁ 

Symbol zá ení (trojlístek): erný;
podklad: bílý; 

text (p edepsaný) : erný v dolní polovin
bezpe nostní zna ky: 

“RADIOACTIVE” 
“CONTENTS ...” 
“ACTIVITY ...”; 

za výrazem “RADIOACTIVE” následuje 
svislý ervený pruh; 

íslice “7” v dolním rohu 

 ( . 7B) ( . 7C) 
 Kategorie II – ŽLUTÁ Kategorie III - ŽLUTÁ 

Symbol zá ení (tojlístek): erný; 
podklad: horní polovina žlutá s bílým okrajem, dolní polovina bílá; 
text (p edepsaný): erný v dolní polovin  bezpe nostní zna ky: 

“RADIOACTIVE” 
“CONTENTS ...” 
 “ACTIVITY ...”; 

v ern  orámovaném poli: “TRANSPORT INDEX” 
za výrazem “RADIOACTIVE” následují 

 dva svislé ervené pruhy; t i svislé ervené pruhy;  
íslice “7” v dolním rohu

( . 7E) 
Št pné látky t ídy 7 

Podklad bílý; 
text (p edepsaný) : erná v horní polovin  bezpe nostní zna ky: “FISSILE”; 

v ern  orámovaném poli v doní polovin  bezpe nostní zna ky: 
“CRITICALITY SAFETY INDEX”; 

íslice «7» v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 8
Žíravé látky 

NEBEZPE Í T ÍDY 9
Jiné nebezpe né látky a p edm ty 
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Dv erné nebo ervené šipky 
 na bílém nebo vhodném kontrastním podklad

ornebo
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KAPITOLA  5.3 

OZNA OVÁNÍ  KONTEJNER ,  MEGC,  CISTERNOVÝCH  KONTEJNER ,
P EMÍSTITELNÝCH CISTEREN  A  VOZIDEL  VELKÝMI  BEZPE NOSTNÍMI  

ZNA KAMI  A  NÁPISY 

POZNÁMKA: K  ozna ování  kontejner ,  MEGC,  cisternových  kontejner  a  
p emístitelných cisteren  nápisy a velkými bezpe nostními zna kami pro 
p epravu v  p epravním et zci zahrnujícím námo ní dopravu viz též 1.1.4.2.1. 

Jestliže se použijí ustanovení  1.1.4.2.1 (c), smí se použít pouze ustanovení  

5.3.1.3 a  5.3.2.1.1 této kapitoly. 

5.3.1 Ozna ování velkými bezpe nostními zna kami 

5.3.1.1 Všeobecná ustanovení 

5.3.1.1.1 Pokud to vyžadují ustanovení tohoto oddílu, musí být velké bezpe nostní
zna ky umíst ny na vn jší povrch kontejner , MEGC, cisternových 
kontejner , p emístitelných cisteren a vozidel. Velké bezpe nostní zna ky 
musí odpovídat bezpe nostním zna kám požadovaným ve sloupci (5) a 
pop ípad  sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 pro nebezpe né v ci obsažené v 
kontejneru, MEGC, cisternovém kontejneru, p emístitelné cistern  nebo 
vozidle a sou asn  odpovídat specifikacím uvedeným v pododdílu 5.3.1.7. 

5.3.1.1.2 Pro t ídu 1 nemusí být na velkých bezpe nostních zna kách uvedeny skupiny 
snášenlivosti, pokud vozidlo nebo kontejner p epravuje látky nebo p edm ty
spadající do dvou nebo více skupin snášenlivosti. Vozidla nebo kontejnery 
p epravující látky nebo p edm ty r zných podt íd musí být ozna eny pouze 
velkými bezpe nostními zna kami odpovídajícími vzoru nejnebezpe n jší 
podt ídy v tomto po adí:

1.1 (nejnebezpe n jší), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejmén  nebezpe né).

 Jsou-li látky klasifika ního kódu 1.5 D p epravovány s látkami nebo p edm ty
podt ídy 1.2, musí být dopravní jednotka nebo kontejner ozna eny velkou 
bezpe nostní zna kou pro podt ídu 1.1. 

5.3.1.1.3 Pro t ídu 7 musí velká bezpe nostní zna ka pro hlavní nebezpe í odpovídat 
vzoru . 7 D popsanému v 5.3.1.7.2. Tato velká bezpe nostní zna ka se 
nevyžaduje pro vozidla  nebo kontejnery p epravující vyjmuté kusy a pro malé 
kontejnery.

Pokud je p edepsáno pro t ídu 7  umíst ní jak bezpe nostních zna ek, tak 
také velkých bezpe nostních zna ek na vozidla, kontejnery, MEGC, 
cisternové kontejnery nebo p emístitelné cisterny, mohou být ozna eny
zv tšenou bezpe nostní zna kou odpovídající požadované bezpe nostní 
zna ce namísto velké bezpe nostní zna ky podle vzoru . 7D, aby se splnily 
oba ú ely.

5.3.1.1.4 Kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery, p emístitelné cisterny nebo vozidla, 
které p epravují v ci více t íd, nemusí být opat eny velkou bezpe nostní 
zna kou pro vedlejší nebezpe í,  jestliže nebezpe í ozna ené touto velkou 
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bezpe nostní zna kou je již uvedeno velkou bezpe nostní zna kou pro hlavní  
nebo vedlejší nebezpe í.

5.3.1.1.5 Velké bezpe nostní zna ky, která se nevztahují na p epravované nebezpe né 
v ci nebo jejich zbytky, musí být odstran ny nebo zakryty. 

5.3.1.2 Umíst ní velkých bezpe nostních zna ek na kontejnery, MEGC, 
cisternové kontejnery a p emístitelné cisterny 

POZNÁMKA: Tento pododdíl se nevztahuje na vým nné nástavby, krom
cisternových vým nných nástaveb nebo vým nných nástaveb p epravovaných 
v kombinované železni ní/silni ní doprav .

 Velké bezpe nostní zna ky se  umís ují na ob  podélné strany a na každý 
konec kontejneru, MEGC, cisternového kontejneru nebo p emístitelné 
cisterny. 

   Vícekomorový cisternový kontejner nebo vícekomorová p emístitelná cisterna, 
kterými  se p epravují dv  nebo více nebezpe ných látek, musí být opat eny
p íslušnými velkými bezpe nostními zna kami na obou bo ních stranách 
p íslušných komor a na obou koncích velkou bezpe nostní zna kou každého  
vzoru , jímž jsou opat eny jednotlivé komory na bocích.

5.3.1.3 Umíst ní velkých bezpe nostních zna ek  na vozidla p epravující
kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a p emístitelné cisterny 

POZNÁMKA: Tento pododdíl se nevztahuje na umíst ní velkých 
bezpe nostních zna ek  na vozidla p epravující vým nné nástavby, jiné než 
cisternové vým nné nástavby  nebo vým nné nástavby p epravované
v kombinované železni ní/silni ní doprav ; pro taková vozidla viz  5.3.1.5.  

Pokud velké bezpe nostní zna ky umíst né na kontejnerech, MEGC, 
cisternových kontejnerech nebo na p emístitelných cisternách nejsou viditelné 
zvn jšku je p epravujících vozidel, tytéž velké bezpe nostní zna ky musí být 
umíst ny na obou bo ních stranách a na zadní stran  vozidla. Jinak nemusí 
být na nosném vozidle žádná velká bezpe nostní zna ka.

5.3.1.4 Umíst ní velkých bezpe nostních zna ek  na vozidla   pro p epravu  
voln  ložených látek, na cisternová  vozidla, bateriová  vozidla  a vozidla 
se snímatelnými cisternami 

 Velké bezpe nostní zna ky  musí být umíst ny na obou bo ních stranách a 
na zadní stran  vozidla.  

   Vícekomorové cisternové vozidlo nebo vícekomorová snímatelná cisterna 
p epravovaná na vozidle, kterými se p epravují dv  nebo více nebezpe ných 
látek, musí být opat eny p íslušnými velkými bezpe nostními zna kami na 
každé stran  p íslušné komory a na zadní stran  velkou bezpe nostní 
zna kou každého vzoru ,  jímž jsou opat eny jednotlivé komory na bocích. 
Avšak v p ípad , že všechny komory musí být ozna eny stejnými velkými 
bezpe nostními zna kami, tyto velké bezpe nostní zna ky mohou být 
umíst ny pouze po jedné na každé bo ní stran  a na zadní stran  vozidla.   

Pokud je požadováno více než jedna velká bezpe nostní zna ka na jednu a 
tutéž komoru, musí být  tyto  velké bezpe nostní zna ky umíst ny
bezprost edn  vedle sebe.
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POZNÁMKA: Pokud je  v pr b hu p epravy podléhající ADR nebo po jejím 
ukon ení cisternový náv s odpojen od svého taha e pro naložení na námo ní
nebo í ní plavidlo, velké bezpe nostní zna ky musí být umíst ny též na 
p ední stran  náv su.

5.3.1.5 Umíst ní velkých bezpe nostních zna ek  na vozidla p epravující pouze 
kusy

POZNÁMKA: Tento pododdíl se vztahuje též na vozidla p epravující vým nné 
nástavby obsahující kusy, s výjimkou kombinované dopravy železnice/silnice; 
ke kombinované doprav  železnice/silnice viz 5.3.1.2 a 5.3.1.3. 

5.3.1.5.1 Na vozidlech p epravujících kusy obsahující látky nebo p edm ty t ídy 1 musí 
být  velké bezpe nostní zna ky umíst ny na obou bo ních stranách a na 
zadní stran  vozidla. 

5.3.1.5.2 Na vozidlech p epravujících radioaktivní látky t ídy 7 v kusech nebo IBC 
(krom    vyjmutých kus ) musí být  velké bezpe nostní zna ky umíst ny na 
obou bo ních stranách a na zadní stran  vozidla.  

POZNÁMKA : Jestliže b hem p epravy podléhající ADR je vozidlo 
p epravující kusy s nebezpe nými v cmi  t íd jiných než t íd 1 a 7  naloženo 
na námo ní plavidlo nebo jestliže silni ní p eprava p edchází p eprav  po 
mo i, velké bezpe nostní zna ky musí být  umíst ny na obou bo ních
stranách a na zadní stran  vozidla. Velké bezpe nostní zna ky mohou z stat
umíst ny na obou bo ních stranách a na zadní stran  vozidla po námo ní
p eprav .

5.3.1.6 Umíst ní velkých bezpe nostních zna ek  na prázdná cisternová vozidla, 
bateriová vozidla, MEGC, cisternové kontejnery,  p emístitelné cisterny a 
prázdná vozidla a kontejnery pro p epravu voln  ložených látek 

5.3.1.6.1    Cisternová vozidla, vozidla se snímatelnými    cisternami, bateriová vozidla, 
MEGC, cisternové kontejnery a p emístitelné cisterny, vesm s prázdné, 
nevy ist né  a neodplyn né , jakož i   vozidla a kontejnery pro p epravu voln
ložených látek, prázdné a nevy išt né,  musí být ozna ena(y) velkými 
bezpe nostními zna kami vyžadovanými pro p edchozí náklad.

5.3.1.7 Specifikace velkých bezpe nostních zna ek

5.3.1.7.1 Krom  velké bezpe nostní zna ky pro t ídu 7 specifikované v5.3.1.7.2 velká 
bezpe nostní zna ka  musí: 

(a) mít velikost  nejmén  250 mm x 250 mm s árou, která má tutéž barvu 
jako symbol, s paralelním odstupem áry probíhající 12,5 mm od 
okraje zna ky; 

(b)  odpovídat bezpe nostní zna ce p edepsané pro dané nebezpe né 
v ci  z hlediska barvy a symbolu (viz  5.2.2.2); a 

 (c)  obsahovat ísla (a pro v ci t ídy 1 písmeno skupiny snášenlivosti) 
p edepsaná pro dané nebezpe né v ci v pododdílu 5.2.2.2 pro 
odpovídající bezpe nostní zna ku s výškou písma nejmén  25 mm. 
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5.3.1.7.2 Velká bezpe nostní zna ka  pro t ídu 7 nesmí být menší než 250 mm x 250 
mm a erná ára, která probíhá paraleln  s okraji uvnit , musí být od okraje ve 
vzdálenosti 5 mm; jinak musí velká bezpe nostní zna ka  odpovídat níže 
uvedenému vyobrazení (vzor . 7D). íslice „7“ musí mít výšku nejmén  25 
mm. Podkladová barva horní poloviny velké bezpe nostní zna ky  musí být 
žlutá a spodní poloviny bílá, barva trojlístku a nápisu musí být erná. Použití 
výrazu „RADIOACTIVE“ ve spodní polovin  je dobrovolné, aby bylo možno 
použít toto místo  k uvedení p íslušného UN ísla zásilky.  

Velká bezpe nostní zna ka  pro radioaktivní látky t ídy 7 

(Vzor 7 D) 

    Symbol (trojlístek): erný; podklad: horní polovina žlutá s bílým okrajem, 
       spodní polovina bílá; 

    Ve spodní polovin  musí být uvedeno slovo „RADIOACTIVE“ nebo alternativn ,
pokud je vyžadováno, p íslušné  UN íslo (viz  5.3.2.1.2) 

           a íslice „7“ v dolním rohu. 

5.3.1.7.3 Pro cisterny s vnit ním objemem  nejvýše 3 m3 a malé kontejnery mohou být 
velké bezpe nostní zna ky nahrazeny bezpe nostními zna kami 
odpovídajícími  pododdílu 5.2.2.2. 

5.3.1.7.4 Pro t ídy 1 a 7,  jestliže rozm ry a konstrukce vozidla jsou takové, že 
disponibilní plocha povrchu je nedosta ující pro umíst ní p edepsaných 
velkých bezpe nostních zna ek, jejich rozm ry mohou být zmenšeny až na 
100 mm na každé stran .

RADIOACTIVE
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5.3.2 Ozna ování oranžovými tabulkami

5.3.2.1 Všeobecná ustanovení pro ozna ování oranžovými tabulkami

5.3.2.1.1 Dopravní jednotky p epravující nebezpe né v ci musí být opat eny dv ma
pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami podle 5.3.2.2.1, umíst nými ve 
svislé rovin . Musí být umíst ny jedna na p ední a druhá na zadní stran
dopravní jednotky, ob  kolmo k podélné ose dopravní jednotky. Musí být 
z eteln  viditelné.

5.3.2.1.2 Pokud je ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno identifika ní íslo
nebezpe nosti, cisternová vozidla, bateriová vozidla nebo dopravní jednotky 
s jednou nebo více cisternami p epravující nebezpe né v ci musí být krom
toho opat eny na obou bo ních stranách každé cisterny nebo každé komory 
cisterny nebo každého lánku bateriových vozidel z eteln  viditelnými a 
rovnob žn  s podélnou osou vozidla umíst nými oranžovými tabulkami 
p edepsanými v 5.3.2.1.1.  Na t chto oranžových tabulkách musí být uvedeno 
identifika ní íslo nebezpe nosti a  UN íslo p edepsaná ve sloupcích (20), 
pop ípad  (1) tabulky A kapitoly 3.2 pro každou z látek p epravovaných
v cistern , v komo e cisterny nebo v lánku bateriového vozidla. 

5.3.2.1.3      Na cisternových vozidlech nebo dopravních  jednotkách s jednou nebo více 
cisternami p epravujících látky  UN ísel 1202, 1203 nebo 1223 nebo letecké 
palivo za azené pod UN 1268 nebo 1863, ale ne jinou nebezpe nou látku, 
oranžové tabulky p edepsané v 5.3.2.1.2 nemusí být umíst ny, jestliže je na 
tabulkách umíst ných vp edu a vzadu  podle 5.3.2.1.1 uvedeno identifika ní 
ísla nebezpe nosti a UN íslo p edepsaná pro nejnebezpe n jší 

p epravovanou látku, tj. látku s nejnižším bodem vzplanutí.         

5.3.2.1.4 Pokud je ve sloupci  (20) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno identifika ní íslo 
nebezpe nosti, dopravní jednotky a kontejnery p epravující tuhé voln  ložené 
nebezpe né látky nebo balenou radioaktivní látku s jediným UN íslem za 
výlu ného použití a žádné jiné nebezpe né v ci, musí být krom  toho 
opat eny na obou bo ních stranách každé dopravní jednotky nebo kontejneru 
z eteln  viditelnými a rovnob žn  s podélnou osou vozidla umíst nými
oranžovými tabulkami p edepsanými v5.3.2.1.1.  Na t chto oranžových 
tabulkách musí být uvedeno identifika ní íslo nebezpe nosti a UN íslo 
p edepsané ve sloupcích  (20), pop ípad   (1)  tabulky  A kapitoly 3.2 pro 
každou z  látek ve voln  loženém stavu nebo pro balenou radioaktivní látku za 
výlu ného použití p epravovaných v dopravní jednotce nebo v kontejneru. 

5.3.2.1.5 Na kontejnerech p epravujících nebezpe né tuhé látky ve voln  loženém 
stavu a na cisternových kontejnerech, MEGC a p emístitelných cisternách 
mohou být oranžové tabulky p edepsané v5.3.2.1.2 a 5.3.2.1.4 nahrazeny 
samolepicími nálepkami, barevným nát rem nebo jakýmkoli jiným 
rovnocenným zp sobem, pokud materiál použitý pro tento ú el je odolný proti 
pov trnosti a zaru uje trvalé ozna ení. Na tento p ípad se ustanovení 
poslední v ty  v 5.3.2.2.2,  týkající se odolnosti proti ohni, nevztahuje. 

5.3.2.1.6 Pro dopravní jednotky p epravující pouze jednu látku nejsou oranžové tabulky 
podle 5.3.2.1.2 a 5.3.2.1.4  nezbytné, pokud  je na oranžových tabulkách 
umíst ných vp edu a vzadu podle 5.3.2.1.1  uvedeno identifika ní íslo 
nebezpe nosti a UN íslo p edepsané ve sloupcích (20),pop ípad   (1) tabulky 
A kapitoly 3.2. 
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5.3.2.1.7 Výše uvedené požadavky se vztahují také na  nesnímatelné nebo snímatelné 
cisterny, cisternové kontejnery, MEGC, p emístitelné cisterny a bateriová 
vozidla, vesm s prázdné, nevy išt né a neodplyn né,  jakož i na vozidla a 
kontejnery pro p epravu voln  ložených látek, prázdné, nevy išt né.

5.3.2.1.8 Oranžové tabulky, které se nevztahují na p epravované nebezpe né v ci
nebo jejich zbytky, musí být sejmuty nebo zakryty. Pokud jsou oranžové 
tabulky zakryty, jejich kryty musí být celistvé a musí z stat ú inné po 15 
minutách p ímého p sobení ohn .

5.3.2.2 Specifikace oranžových tabulek

5.3.2.2.1 Reflexní oranžové tabulky musí být  40 cm široké  a   30 cm vysoké.     Tyto 
tabulky musí mít erný okraj 15 mm široký. Tyto oranžové tabulky mohou být 
ve st edu rozd leny vodorovnou ernou arou o tlouš ce 15 mm. Jestliže 
rozm ry a konstrukce vozidla jsou takové, že disponibilní povrch je 
nedosta ující pro umíst ní t chto tabulek, jejich rozm ry mohou být 
zmenšeny na ší ku 300 mm, výšku 120 mm a ší ku erného okraje 10 mm. 

 POZNÁMKA: Barva oranžových tabulek v podmínkách normálního užívání 
musí mít sou adnice barevnosti ležící uvnit  plochy diagramu barevnosti 
vytvo eného spojením následujících sou adnic:

Sou adnice barevnosti bod  v rozích plochy diagramu barevnosti 

X

Y

O,52

0,38

0.52

0,40

      0,578 

     0,422 

0,618

       0,38 

Koeficient jasu odrážející barvy:  0,12.

Vztažný st ed E, standardní sv telný zdroj C, normální dopad 45 0  pod 
zorným úhlem 0 0

Koeficient odrazové svítivosti p i úhlu osv tlení 5 o pod zorným úhlem 0,2 o:
 nejmén  20 candel na lux a m2.

5.3.2.2.2 Identifika ní íslo nebezpe nosti a UN íslo sestává z erných íslic o výšce 
100 mm a tlouš ce áry 15 mm. Identifika ní íslo nebezpe nosti musí být 
uvedeno v horní ásti tabulky a UN íslo v dolní ásti; ob ísla musí být od 
sebe odd lena  vodorovnou ernou árou o tlouš ce15 mm, vedenou 
v polovin  výšky tabulky od jednoho jejího okraje k druhému (viz 5.3.2.2.3). 
Identifika ní íslo nebezpe nosti  a UN íslo musí být nesmazatelná a musí 
z stat itelná po 15 minutách p ímého p sobení  ohn .
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5.3.2.2.3 P íklad oranžové tabulky s identifika ním íslem nebezpe nosti a UN íslem 

Podklad oranžový. 
Okraj, vodorovná ára a íslice erné, tlouš ka 15 mm. 

5.3.2.2.4         Dovolené tolerance pro rozm ry stanovené v tomto pododdílu jsou ± 10 %. 

5.3.2.3 Význam identifika ních ísel nebezpe nosti

5.3.2.3.1 Identifika ní íslo nebezpe nosti sestává ze dvou nebo t ech íslic. Obecn
ozna ují íslice tato nebezpe í:

2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

 3  Ho lavost kapalin (par) a plyn  nebo kapalin schopných samooh evu

 4  Ho lavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samooh evu

 5 Podpora ho ení

 6   Toxicita nebo nebezpe í infekce 

 7  Radioaktivita 

 8  Žíravost 

 9  Nebezpe í prudké samovolné reakce 

POZNÁMKA: Nebezpe í prudké samovolné reakce ve významu íslice 9 
zahrnuje z povahy  látky vyplývající možnost nebezpe í výbuchu, rozpadu 
nebo polymera ní reakce za uvol ování zna ného tepla nebo ho lavých 
a/nebo toxických  plyn .

 Zdvojení íslice ozna uje zvýšení  p íslušného nebezpe í.

 Posta uje-li k ozna ení nebezpe nosti látky jediná íslice, doplní se tato 
íslice na druhém míst  nulou.  

10
 c

m

33

1088
40 cm

3
0

 c
m

 

10
 c

m Identifika ní íslo nebezpe nosti
(2 nebo 3 íslice, p ípadn  s p ed-
azeným písmenem X, viz 5.3.2.3)

UN íslo (4 íslice)
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 Následující kombinace íslic však mají  zvláštní význam : 22, 323, 333, 362, 
382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 a 99 (viz  
5.3.2.3.2).

 Pokud je p ed identifika ním íslem nebezpe nosti uvedeno písmeno „X“, 
znamená to, že látka reaguje nebezpe n  s vodou. Pro takové látky smí být 
použita voda pouze po schválení znalci.  

                        Pro látky t ídy 1 se jako identifika ní íslo nebezpe nosti použije klasifika ní
                        kód podle sloupce (3b) tabulky A kapitoly 3.2. Klasifika ní kód sestává z: 

- ísla podt ídy podle 2.2.1.1.5; a 
- písmene skupiny snášenlivosti podle 2.2.1.1.6.  

5.3.2.3.2 Identifika ní ísla nebezpe nosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 
3.2 mají tento význam:

 20 dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího nebezpe í

 22 hluboce zchlazený zkapaln ný plyn; dusivý 

 223 hluboce zchlazený zkapaln ný plyn, ho lavý

 225 hluboce zchlazený zkapaln ný plyn, podporující ho ení

23 ho lavý plyn  

 239 ho lavý plyn, který m že vyvolat samovoln  prudkou reakci 

 25 plyn podporující ho ení  

 26  toxický plyn 

 263  toxický  plyn, ho lavý

 265  toxický plyn, podporující ho ení

 268  toxický plyn, žíravý 

30 ho lavá kapalina (bod vzplanutí od 23 0C do 610C v etn ) nebo ho lavá 
kapalina nebo tuhá látka v roztaveném stavu s bodem vzplanutí 
vyšším než 610 C oh átá na teplotu rovnou nebo vyšší než její bod 
vzplanutí, nebo  kapalina schopná samooh evu

 323  ho lavá kapalina reagující s vodou a vyvíjející ho lavé plyny  

 X323 ho lavá kapalina reagující nebezpe n  s vodou a vyvíjející ho lavé
plyny 1

 33  velmi ho lavá kapalina (bod vzplanutí pod 23 0C)

 333 pyroforní kapalina 

 X333 pyroforní kapalina reagující nebezpe n  s vodou 1

 336  velmi ho lavá kapalina,  toxická 

1 Voda nesmí být použita bez schválení znalci.
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 338  velmi ho lavá kapalina, žíravá 

 X338  velmi ho lavá kapalina, žíravá, reagující nebezpe n  s vodou1

 339  velmi ho lavá kapalina, která m že vyvolat samovoln  prudkou 
reakci

 36 ho lavá kapalina (bod vzplanutí od 23 0C do 61 0C v etn ), slab
toxická nebo  kapalina schopná samooh evu, toxická  

 362 ho lavá kapalina,  toxická, reagující  s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 X362 ho lavá kapalina,  toxická, reagující nebezpe n  s vodou, vyvíjející 
ho lavé plyny 1

 368 ho lavá kapalina,  toxická, žíravá 

 38 ho lavá kapalina (bod vzplanutí od 23 oC do 61 oC v etn ), slab
  žíravá, nebo  kapalina schopná samooh evu,
  žíravá  

 382 ho lavá kapalina, žíravá, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 X382 ho lavá kapalina, žíravá, reagující nebezpe n  s vodou, vyvíjející 
ho lavé plyny 1    

 39 ho lavá kapalina, která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci 

 40 ho lavá tuhá látka nebo samovoln  se rozkládající látka nebo  látka 
schopná samooh evu

 423 tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 X423 ho lavá tuhá látka, nebezpe n  reagující s vodou, vyvíjející ho lavé
plyny 1

 43 samozápalná  (pyroforní) tuhá látka 

 44 ho lavá tuhá látka, která je p i zvýšené teplot  v roztaveném stavu  

 446 ho lavá tuhá látka,  toxická, která je p i zvýšené teplot  v roztaveném 
stavu

 46 ho lavá tuhá látka nebo  tuhá látka schopná samooh evu, toxická   

 462 toxická tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 X462 tuhá látka, nebezpe n  reagující s vodou, vyvíjející  toxické plyny 1

 48 ho lavá tuhá látka nebo  tuhá látka schopná samooh evu, žíravá 

 482 žíravá tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 X482 tuhá látka, nebezpe n  reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 1

1 Voda nesmí být použita bez schválení znalci.
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 50 látka podporující ho ení

 539 ho lavý organický peroxid 

 55 látka siln  podporující ho ení

 556 látka siln  podporující ho ení,  toxická 

 558 látka siln  podporující ho ení, žíravá 

 559 látka siln  podporující ho ení, která m že vyvolat samovoln  prudkou
reakci

 56 látka podporující ho ení,  toxická 

 568 látka podporující ho ení,  toxická, žíravá 

 58 látka podporující ho ení, žíravá 

 59 látka podporující ho ení, která m že vyvolat samovoln  prudkou
reakci

 60  toxická nebo slab   toxická látka 

 606 infek ní látka 

 623  toxická kapalina, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 63  toxická látka, ho lavá (bod vzplanutí od 23 0C do 61 0C
              v etn )

 638  toxická látka, ho lavá (bod vzplanutí od 23 0C do 61 0C v etn ),
žíravá 

 639  toxická látka, ho lavá (s bodem vzplanutí nejvýše 61 oC), která m že
vyvolat samovoln  prudkou  reakci 

 64  toxická tuhá látka, ho lavá nebo  schopná samooh evu

 642  toxická tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 65         toxická látka, podporující ho ení

 66      velmi  toxická látka 

 663      velmi  toxická látka, ho lavá (s bodem vzplanutí nejvýše 61 0C)

 664      velmi  toxická tuhá látka, ho lavá nebo schopná samooh evu

 665      velmi  toxická látka, podporující ho ení 

 668      velmi  toxická látka, žíravá 

                       669      velmi  toxická látka, která m že vyvolat samovoln  prudkou  
              reakci 

 68  toxická látka, žíravá 

 69  toxická nebo slab   toxická látka, která m že vyvolat samovoln
prudkou reakci 
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 70 radioaktivní látka 

 78 radioaktivní látka, žíravá 

 80  žíravá nebo slab  žíravá látka 

 X80 žíravá nebo slab  žíravá látka, která nebezpe n  reaguje s vodou 1

 823 žíravá kapalina, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 83 žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá (bod vzplanutí od 23 0C do 61 
0C v etn )

 X83 žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá  (bod vzplanutí od 23 0C do 61 
0C v etn ), nebezpe n  reagující s vodou 1

 839       žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá  (bod vzplanutí od 23 0C do

  61 0C v etn ), která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci 

 X839 žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá  (bod vzplanutí od 23 0C do
  61 0C v etn ), která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci a 

nebezpe n  reagující s vodou 1

 84 žíravá tuhá látka, ho lavá nebo  schopná samooh evu

 842 žíravá tuhá látka, která reaguje s vodou, vyvíjející ho lavé plyny 

 85 žíravá nebo slab  žíravá látka, podporující ho ení 

 856 žíravá nebo slab  žíravá látka, podporující ho ení a  toxická 

 86 žíravá nebo slab  žíravá látka,  toxická 

 88 siln  žíravá látka 

 X88 siln  žíravá látka, která nebezpe n  reaguje s vodou 1

 883 siln  žíravá látka,  ho lavá (bod vzplanutí od 23 0C do 610C v etn )

 884 siln  žíravá tuhá látka, ho lavá nebo  schopná samooh evu

885 siln  žíravá látka, podporující ho ení

 886 siln  žíravá látka,  toxická 

 X886 siln  žíravá látka,  toxická, nebezpe n  reagující s vodou 1

 89 žíravá nebo slab  žíravá látka, která m že vyvolat samovoln
prudkou reakci 

90 látka ohrožující životní prost edí;  jiné nebezpe né látky 

 99  jiné nebezpe né látky p epravované v zah átém stavu. 

1 Voda nesmí být použita bez schválení znalci.
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5.3.3              Zna ka pro zah áté látky 

 Cisternová vozidla, cisternové kontejnery, p emístitelné cisterny, speciální 
vozidla nebo kontejnery nebo speciáln  vybavená vozidla nebo kontejnery, 
pro které je vyžadována zna ka pro zah áté látky zvláštním ustanovením 580 
uvedeným ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 musí být opat eny na obou 
bo ních stranách a na zadní stran  vozidel a na obou bo ních stranách a na 
obou koncích kontejner , cisternových kontejner  a p emístitelných cisteren 
zna kou tvaru rovnostranného trojúhelníka o stran  nejmén  250 mm 
v ervené barv , jak je uvedena  níže.  

KAPITOLA 5.4 

PR VODNÍ DOKLADY 

5.4.0 P i každé p eprav  podléhající ADR musí  být v dopravní jednotce  doklady 
p edepsané v této kapitole, krom  výjimek uvedených v pododdílech 1.1.3.1 
až 1.1.3.5. 

POZNÁMKA 1: Seznam doklad  p epravovaných v dopravních jednotkách viz  
8.1.2.

POZNÁMKA 2: Použití technik systém  elektronického zpracování dat (EPD) 
nebo elektronické vým ny dat (EDI) jako pom cky nebo místo papírových  
doklad  je dovoleno, pokud tyto postupy používané pro sb r, uchovávání a 
zpracovávání elektronických dat spl ují legislativní požadavky s hlediska 
pr kaznosti a p ístupnosti dat b hem p epravy zp sobem nejmén
rovnocenným jako u papírových   doklad .
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