
Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty
Tøída 2 Plyny
Tøída 3 Hoølavé kapaliny
Tøída 4.1  Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné 

tuhé výbušné látky
Tøída 4.2  Samozápalné látky
Tøída 4.3  Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hoølavé plyny
Tøída 5.1  Látky podporující hoøení 
Tøída 5.2  Organické peroxidy
Tøída 6.1  Toxické látky
Tøída 6.2  Infekèní látky
Tøída 7 Radioaktivní látky
Tøída 8 Žíravé látky
Tøída 9 Jiné nebezpeèné látky a pøedmìty

UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTÌNÝ
UN 1072 KYSLÍK, STLAÈENÝ
UN 1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL)
UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ
UN 1203 BENZÍN
UN 1231 METHYLACETÁT
UN 1263 BARVA
UN 1789 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ
UN 1813 HYDROXID DRASELNÝ, TUHÝ
UN 1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMÌS, ZKAPALNÌNÁ, J.N. (propan – butan)

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

(kromì látek tøíd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a samovolnì se rozkládajících látek tøídy 4.1)

Obalová skupina I:  látky velmi nebezpeèné 
Obalová skupina II:  látky støednì nebezpeèné 
Obalová skupina III:  látky málo nebezpeèné 

OBALOVÉ SKUPINY

ÈASTO POUŽÍVANÁ UN ÈÍSLA



VZORY BEZPEÈNOSTNÍCH ZNAÈEK

TØÍDA 1 - výbušné látky a pøedmìty

è. 1 è. 1.4 è. 1.5 è. 1.6

TØÍDA 2 - plyny

è. 2.3

è. 3

TØÍDA 4.2 -  samozápalné látky

è. 4.1 è. 4.2 è. 4.3

TØÍDA 4.1 -  hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající a znecitlivìlé tuhé 
výbušné látky

TØÍDA 4.3 -  látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hoølavé plyny

è. 2.1 è. 2.2

TØÍDA 3 - hoølavé kapaliny

(hoølavé) (nehoølavé, netoxické) (toxické)



è. 5.1 è. 5.2

TØÍDA 5.1 - látky podporující hoøení
TØÍDA 5.2 - organické peroxidy

è. 6.1 è. 5.2

TØÍDA 6.1 - toxické látky
TØÍDA 6.2 - infekèní látky

TØÍDA 7 - radioaktivní látky

è. 7A è. 7B è. 7C è. 7E

TØÍDA 8 - žíravé látky

è. 8 è. 9

Manipulaèní znaèky

è. 11

TØÍDA 9 - jiné nebezpeèné látky a pøedmìty

Znaèka pro zahøáté látky

(èerné nebo èervené šipky) (pouze u tøídy 9)



Podlimitní množství
(vynìtí z platnosti pro množství pøepravované jednou dopravní jednotkou)

- øidiè vozidla nemusí absolvovat školení øidièù ADR 
- dopravní jednotka se nemusí oznaèit oranžovými tabulkami ani bez-

peènostními znaèkami
- dopravní jednotka nemusí mít výbavu pøedepsanou Dohodou ADR
- ve vozidle nemusí být písemné pokyny pro pøípad nehody nebo mimo-

øádné události
- dopravní jednotka nemusí mít druhý hasicí pøístroj 
- neplatí zákaz pøepravy osob kromì èlenù osádky vozidla
- lze použít vozidlo, které neodpovídá požadavkùm na konstrukci vozi-

del dle èásti 9 Dohody ADR (tøída 1)

V pøípadì, že jde o pøepravu podlimitního množství, musí být v pøepravním 
dokladu tento zápis:

„Náklad nepøekraèující limity pro vynìtí z platnosti pøedepsané v 1.1.3.6”

Pøi mezinárodních pøepravách pak v jednom z tìchto jazykù:
-anglicky „Load not exceending the exemption limits prescribed in marginal 

1.1.3.6”
-francouzsky „Transport ne dépassant pas des limites libres prescrites au 

marginal 1.1.3.6”
-nìmecky „Beförderung ohne Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 
 festgesetzten Freigrenzungen”

V tabulce podlimitních množství se “nejvyšším celkovým množstvím na 
dopravní jednotku” rozumí:

- pro pøedmìty celková (btto) hmotnost v kilogramech (pro pøedmìty 
tøídy 1 èistá hmotnost v kg výbušné látky);

- pro tuhé látky, zkapalnìné plyny, hluboce zchlazené zkapalnìné plyny 
a rozpuštìné plyny èistá (netto) hmotnost v kilogramech;

- pro kapaliny a stlaèené plyny jmenovitý vnitøní objem nádob (viz defi-
nici v oddílu 1.2.1) v litrech.

VYNÌTÍ Z PLATNOSTI



Pøepr. 
kateg. Látky nebo pøedmìty obalová skupina nebo klasifikaèní kód/skupina nebo UN èíslo

Nejvyšší celk. 
množství na 

jednu dopr. jed.

0

Tøída 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L/1.4L a UN 0190
Tøída 3: UN 3343 
Tøída 4.2: Látky patøící k obalové skupinì I
Tøída 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 
3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 a 3399  
Tøída 5.1: UN 2426
Tøída 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 a 3294
Tøída 6.2: UN 2814 a 2900 
Tøída 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333
Tøída 8: UN 2215
Tøída 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a zaøízení obsahující takové látky nebo smìsi a prázd-
né nevyèištìné obaly, kromì obalù zaøazených pod UN èíslo 2908, které obsahovaly látky 
zaøazené do této pøepravní kategorie

0

1

Látky a pøedmìty patøící k obalové skupinì I a nezaøazené do pøepravní kategorie 0 a 
látky a pøedmìty následujících tøíd:
Tøída 1: 1.1B až 1.1J a /1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da
Tøída 2: skupiny T, TC a, TO, TF, TOC a TFC; aerosoly: skupiny C, CO, FC, T, TF, TC, TO, 
TFC a TOC
Tøída 4.1: UN 3221 až 3224 a 3231 až 3240
Tøída 5.2: UN 3101 až 3104 a 3111 až 3120

20

2

Látky a pøedmìty patøící k obalové skupinì II a nezaøazené do pøepravních kategorií 0, 
1 nebo 4a látky a pøedmìty následujících tøíd:
Tøída 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
Tøída 2: skupina F; aerosoly: skupina F
Tøída 4.1: UN 3225 až 3230
Tøída 5.2: UN 3105 až 3110
Tøída 6.1: látky a pøedmìty patøící k obalové skupinì III
Tøída 9: UN 3245

333

3

Látky a pøedmìty patøící k obalové skupinì III a nezaøazené do pøepravních kategorií 0, 
2 nebo 4a látky a pøedmìty následujících tøíd:Tøída 2: skupiny A a O; aerosoly: skupiny 
A a O
Tøída 8: UN 2794, 2795, 2800 a 3028
Tøída 9: UN 2990 a 3072

1 000

4

Tøída 1: 1.4S
Tøída 4.1: UN 1331,1345,1944,1945,2254 a 2623
Tøída 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III
Tøída 7: UN 2908 až 2911
Tøída 9: UN 3268
a prázdné nevyèištìné obaly, které obsahovaly nebezpeèné vìci, kromì vìcí zaøazených do 
pøepravní kategorie 0

bez ome-
zení

Pro UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 je nejvyšší celkové množství na dopravní jednotku  50 kg.



PØEPRAVNÍ DOKLAD

Pøepravní doklad musí obsahovat dále uvedené údaje pro každou nebezpeènou látku, 
materiál nebo pøedmìt podaný k pøepravì:

(a) UN èíslo s pøedøazenými písmeny „UN“;
(b) oficiální pojmenování látky, pøípadnì doplnìné technickým názvem
(c) • pro látky a pøedmìty tøídy 1: klasifikaèní kód 
 • pro látky a pøedmìty jiných tøíd: èísla vzorù bezpeènostních znaèek uvedená ve 

sloupci (5) tabulky A v kapitole 3.2. Pokud je uvedeno více èísel vzorù bezpeènostních 
znaèek, èísla následující za prvním èíslem musí být uvedena v závorkách.

(d) kde je to stanoveno, obalová skupina pro látku, které mohou pøedcházet písmena 
„OS“ (napø. „OS II“) nebo poèáteèní písmena odpovídající slovùm „Obalová skupina“ 
v jazycích pøedepsaných pro pøepravní doklad

(e) poèet a popis kusù
(f) kromì prázdných nevyèištìných obalových, pøepravních a dopravních prostøedkù 

celkové množství každé položky nebezpeèných vìcí oznaèené rùzným UN èíslem, 
oficiálním pojmenováním pro pøepravu nebo pøípadnì obalovou skupinou [jako 
objem nebo celková (brutto) hmotnost, nebo pøípadnì jako èistá (netto) hmotnost]

 
 POZNÁMKA: V pøípadì pøedpokládaného vynìtí z platnosti podle pododdílu 1.1.3.6 

musí být uvedeno celkové množství nebezpeèných vìcí pro každou pøepravní 
kategorii. V pøepravním dokladu musí být dále uveden zápis: „Náklad nepøekraèující 
limity pro vynìtí z platnosti pøedepsané v 1.1.3.6” v jazycích pøedepsaných pro 
pøepravní doklad

(g) jméno a adresa odesilatele
(h) jméno a adresa pøíjemce(ù)
(i) prohlášení vyžadované podmínkami pøípadné zvláštní dohody

Umístìní a poøadí pøedepsaných údajù v pøepravním dokladu je libovolné, kromì údajù 
uvedených výše pod písmeny (a), (b), (c) a (d), které musí být uvedeny buï v poøadí (a), (b), 
(c), (d), nebo v poøadí (b), (c), (a), (d) s žádnými vloženými údaji, kromì dovolených podle 
ADR. Pøíklady takových dovolených zápisù nebezpeèných vìcí jsou:

„UN 1203 BENZÍN, 3, II“ nebo „BENZÍN, 3, UN 1203, II“ 



ZNAÈENÍ KUSÙ

UN 1813  

8 

UN 1813  

8 

33
1203

10
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m

10
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m

30
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m

40 cm

Identifikaèní èíslo nebezpeènosti 
(2 nebo 3 èíslice, pøípadnì 
s pøedøazeným písmenem X

UN èíslo 
(4 èíslice)

Kód obalu

UN èíslo látky

Bezpeènostní 
znaèka

ZNAÈENÍ VOZIDEL
Dopravní jednotky musí být pøi pøepravì vìtšího než podlimitního množství 
oznaèeny vpøedu a vzadu oranžovou tabulkou. Pøi pøepravì v cisternì nebo 
volnì ložených látek z bokù rovnìž oranžovými tabulkami s èísly a z bokù 
a zezadu velkými bezpeènostními znaèkami.

30
 c

m

40 cm
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TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ

KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTÌ ÈESMAD BOHEMIA

Praha ........................ 241 040 126
Brno .......................... 541 225 311
Ostrava ..................... 596 618 928
Hradec Králové .......... 495 537 221
Ústní nad Labem ....... 475 209 102
České Budějovice ...... 387 425 949
Plzeň ......................... 377 388 488
Na regionálních pracovištích mùžete objednávat školení øidièù ADR, 
školení bezpeènostních poradcù a nakupovat výbavu ADR.


