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5.2.2.2.2  Vzory bezpe nostních zna ek 
 

NEBEZPE Í T ÍDY 1 
Výbušné látky a p edm ty 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

( . 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEBEZPE Í T ÍDY 2 
Plyny 

 
 

NEBEZPE Í T ÍDY 3
Ho lavé kapaliny 

 ( . 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( . 3) 

Symbol (plamen): erný nebo bílý;  
podklad: ervený; íslice “3” v dolním rohu 

 
 
 

( . 2.3) 
Toxické plyny 

Symbol (lebka na zk ížených kostech): erný;  
podklad: bílý; íslice “2” v dolním rohu 
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NEBEZPE Í T ÍDY 4.1 
Ho lavé tuhé látky, samovoln   
se rozkládající látky a 
znecitliv né tuhé výbušné látky 

( . 4.1) 
Symbol (plamen): erný; 

 podklad: bílý se sedmi svislými 
ervenými pruhy;  

íslice “4" v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 5.1 
Látky podporující ho ení 

( . 4.2) 
Symbol (plamen): erný;  

podklad: horní polovina bílá a dolní 
polovina ervená;  

íslice “4” v dolním rohu 

( . 4.3) 

NEBEZPE Í T ÍDY 5.2
Organické peroxidy 

( . 5.1) 
Symbol (plamen nad kruhem): erný; 

podklad: žlutý 
íslice “5.1” v dolním rohu 

( . 5.2) 
Symbol (plamen): erný nebo bílý; 

podklad: horní polovina ervená; dolní polovina žlutá; 
íslice “5.2” v dolním rohu 

NEBEZPE Í T ÍDY 6.1 
Toxické látky 

Symbol (plamen): erný nebo bílý;  
podklad: modrý;  

íslice “4” v dolním rohu 

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

NEBEZPE Í T ÍDY 4.2
Samozápalné 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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NEBEZPE Í T ÍDY 7 
Radioaktivní látky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( . 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 

( . 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 

( . 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 

CRITICALITY  
SAFETY 
INDEX 

 
 
 

NEBEZPE Í T ÍDY 8  
Žíravé látky 

NEBEZPE Í T ÍDY 9 
Jiné nebezpe né látky a p edm ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( . 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 
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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 v 5.3.1.7.2 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. 

 
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) 

RADIOACTIVE

    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. 
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5.3.2.2.3 P íklad oranžové tabulky s identifika ním íslem nebezpe nosti a UN íslem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

10
 c

m
 

 3
0 

cm
 

40 cm

10
 c

m
 

1088
33

UN íslo (4 íslice) 

 
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.  
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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.  
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TISKOPIS PRO MULTIMODÁLNÍ P EPRAVU NEBEZPE NÝCH V CÍ (pravý okraj ern  šrafovaný) 

 
1. Odesílatel 2. íslo p epravního dokladu 

 
 3. 

Strana 1 z …... stran 
4.Referen ní íslo odesílatele 

  
 

5. Referen ní íslo zasilatele 
 

6. P íjemce 
 
 
 

7. Dopravce (vypln no dopravcem) 

 PROHLÁŠENÍ ODESÍLATELE 
Tímto prohlašuji, že obsah zásilky je úpln  a p esn  popsán níže 
uvedeným oficiálním pojmenováním a že je správn  
klasifikován, zabalen, ozna en, polepen a opat en nápisy a 
bezpe nostními zna kami (velkými bezpe nostními zna kami) a 
jsou v každém ohledu spln ny všechny p íslušné mezinárodní a 
národní p edpisy a v ci se nacházejí ve stavu zp sobilém pro 
p epravu  

8. Tato zásilka odpovídá p edepsaným mezním hodnotám pro 
(nehodící se škrtnout) 

9. Dodate ná informace pro manipulaci 

OSOBNÍ A NÁKLADNÍ LETADLO JEN NÁKLADNÍ LETADLO  
10. Lo  / íslo letu a datum 
 

11. P ístav / Místo nakládky 
 

 

12. P ístav / místo vykládky 
 

13. Místo ur ení 
 

 

14. Ozna ení pro p epravu * Po et a druh kus , popis v cí  Hmotnost brutto (kg) Hmotnost netto Objemový prostor (m3) 
* PRO NEBEZPE NÉ V CI: Udává se: UN íslo, oficiální pojmenování pro p epravu, t ída nebezpe nosti, obalová skupina (pokud 
je ur ena) a všechny ostatní informace, které jsou p edepsány platnými národními nebo mezinárodními p edpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Identifika ní íslo 
kontejneru/registra ní zna ka 
vozidla 

16. ísla(o) plomb(y) 17. Rozm ry a typ 
kontejneru/vozidla 

18. Tara (kg) 19. Celková brutto 
hmotnost (v etn  
tary) (kg) 

OBALOVÝ CERTIFIKÁT 
KONTEJNERU/VOZIDLA 
Tímto prohlašuji, že výše popsané v ci 
do výše uvedeného kontejneru/do výše 
uvedeného vozidla byly naloženy podle 
platných p edpis  **. 
MUSÍ BÝT VYPLN N A PODEPSÁN PRO 
KAŽDÝ NÁKLAD V KONTEJNERU 
(VOZIDLE) OSOBOU ODPOV DNOU ZA 
NAKLÁDKU 

21. POTVRZENÍ P ÍJMU 
Výše uvedený po et kus  /kontejner / p ív s  je p ijat ve z ejm  dobrém stavu, 
s výjimkou: 

20. Jméno firmy 
 

Jméno dopravce 22. Jméno firmy (ODESÍLATELE, KTERÝ 
TENTO DOKUMENT P IPRAVUJE) 
 

Jméno a funkce deklaranta  
 

Registra ní zna ka vozidla Jméno a funkce deklaranta 

Místo a datum 
 

Podpis a datum Místo a datum 

Podpis deklaranta 
 
 

PODPIS IDI E VOZIDLA Podpis deklaranta 

** Viz oddíl 5.4.2 
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