
 
KAPITOLA 6.4 

 
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUŠENÍ A SCHVALOVÁNÍ KUS Ů A 

LÁTEK TŘÍDY 7 
 

6.4.1 (Vyhrazeno) 
 

6.4.2 Všeobecné požadavky 
 

6.4.2.1 Kus musí být tak konstruován vzhledem ke své hmotnosti, objemu a tvaru, aby mohl být snadno a 
bezpečně přepravován. Kromě toho kus musí být tak konstruován, aby mohl být vhodně zajištěn ve 
nebo na vozidle během přepravy. 

 
6.4.2.2 Konstrukční vzor musí být takový, aby jakékoli úchyty pro zvedání na kusu neselhaly, pokud jsou 

používány zamýšleným způsobem, a takový, pokud by k poruše těchto úchytů došlo, aby schopnost 
kusu splnit jiné požadavky této přílohy nebyla snížena. Konstrukční vzor musí brát v úvahu 
odpovídající bezpečnostní koeficienty pro případ zvedání trhem. 

 
6.4.2.3  Úchyty a jakékoli přídavné příslušenství na vnějším povrchu kusu, které může být používáno pro 

zvedání, musí být konstruováno buď jako odpovídající jeho hmotnosti podle požadavků uvedených v 
6.4.2.2 nebo musí být snímatelné nebo musí být jinak vyřaditelné z použití během přepravy. 

 
6.4.2.4 Pokud je to prakticky možné musí být obal konstruován a povrchově opracován tak, aby jeho vnější 

povrchy byly bez výčnělků a mohly být snadno dekontaminovány. 
 
6.4.2.5 Pokud je to prakticky možné musí být kus konstruován tak, aby zabránil sběru a zadržování vody.  
 
6.4.2.6 Jakákoli  zařízení připojená ke  kusu v době jeho přepravy, která nejsou částí kusu, nesmějí snižovat 

jeho bezpečnost. 
 
6.4.2.7 Kus musí být schopen odolat účinku jakéhokoli zrychlení, vibrace a vibrační rezonance, které mohou 

nastat v průběhu běžných podmínek přepravy bez snížení účinnosti uzavíracích zařízení na jeho 
různých nádobách nebo celistvosti kusu. Zejména šrouby, matice a jiná upevňovací zařízení musí být 
konstruovány tak, aby se zabránilo jejich ztrátě nebo neočekávanému uvolnění dokonce i po 
opakovaném použití. 

 
6.4.2.8 Materiály obalu a jakýchkoli částí a celků musí být fyzikálně a chemicky snášenlivé, a to navzájem i 

vůči radioaktivnímu obsahu. Musí se vzít v úvahu jejich chování po ozáření.  
 
6.4.2.9 Všechny ventily, jimiž by mohl radioaktivní obsah uniknout, musí být chráněny proti neoprávněné 

manipulaci.  
 
6.4.2.10 Konstrukční vzor kusu musí brát v úvahu okolní teploty a tlaky, se kterými se pravděpodobně setkává 

v běžných podmínkách přepravy.  
 
6.4.2.11 Pro radioaktivní látku mající jiné nebezpečné vlastnosti musí být kus konstruován s přihlédnutím 

k těmto vlastnostem, viz 2.1.3.5.3  a  4.1.9.1.5. 
 
6.4.2.12 Výrobci a následní distributoři obalů musí poskytnout informaci o postupu při jejich uzavírání a popis 

typů a rozměrů uzávěrů (včetně požadovaných gaskets) a všech dalších částí nezbytných k zajištění, 
že kusy tak, jak jsou připraveny k přepravě, jsou schopné absolvovat příslušné testy této kapitoly. 

 
6.4.3 (Vyhrazeno) 
 



6.4.4 Požadavky na kusy vy ňaté z platnosti 
 

Kus vyňatý z platnosti musí být konstruován tak, aby splnil požadavky uvedené v oddílu 6.4.2. 
 

6.4.5 Požadavky na pr ůmyslové kusy  
 
6.4.5.1 Kusy typů IP-1, IP-2 a IP-3 musí splňovat požadavky uvedené v oddílu 6.4.2 a pododdílu 6.4.7.2. 
 
6.4.5.2 Kus typu IP-2, pokud podléhá zkouškám uvedeným v 6.4.15.4 a 6.4.15.5, musí zabránit: 
 

(a) ztrátě nebo rozptýlení radioaktivních obsahů; a  
 
(b) více než 20% nárůstu maximální dávkové intenzity na jakémkoli místě vnějšího povrchu 

kusu. 
 
6.4.5.3 Kus typu IP-3 musí splňovat všechny požadavky uvedené v oddílech 6.4.7.2 až  6.4.7.15. 
 
6.4.5.4 Alternativní požadavky na kusy typ ů IP-2 a IP-3 
 
6.4.5.4.1 Kusy mohou být používány jako kusy typu IP-2, pokud: 
 

(a) splňují požadavky uvedené v 6.4.5.1;  
 
(b) jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky předepsané pro obalovou skupinu I nebo II  

v kapitole 6.1, a 
 
(c) po provedení zkoušek  požadovaných pro obalovou skupinu I nebo II v kapitole 6.1 zabrání: 

 
(i) ztrátě nebo rozptýlení radioaktivních obsahů; a  
 
(ii) více než 20% nárůstu maximální dávkové intenzity na jakémkoli místě vnějšího 

povrchu kusu. 
 

 
6.4.5.4.2 Přemístitelné cisterny mohou být používány jako kus typů IP-2 nebo IP-3 pokud: 
 

(a) splňují požadavky uvedené v 6.4.5.1; 
 
(b) jsou zkonstruovány  tak, aby splňovaly požadavky předepsané v kapitole 6.7 a aby byly 

způsobilé odolávat zkušebnímu tlaku 265 kPa; a 
 
(c) jsou konstruovány tak, aby jakékoli dodatečné stínění, pokud je provedeno, bylo schopno 

odolat statickým a dynamickým namáháním způsobeným manipulacemi a běžnými 
podmínkami přepravy a zabránilo zvýšení maximální dávkové intenzity o více než 20% na 
jakémkoli místě vnějšího povrchu přemístitelných cisteren 

 
6.4.5.4.3 Cisterny, kromě přemístitelných cisteren, mohou být též používány jako kus typů IP-2 nebo IP-3 pro 

přepravu kapalin a plynů LSA-I a LSA-II, jak je předepsáno v tabulce 4.1.9.2.4, pokud: 
 
(a) odpovídají požadavkům 6.4.5.1; 

 
(b) jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly požadavky předepsané v kapitole 6.8; a 

 
(c) jsou navrženy tak, aby jakékoliv dodatečné stínění, které je použito, bylo schopné odolávat 

statickému a dynamickému zatížení vyplývajícím z manipulačních a běžných přepravních 
podmínek přepravy a preventivně zvýšené o 20% maximálního příkonu dávkového 
ekvivalentu na jakémkoliv vnějším povrchu cisterny. 

 
 
6.4.5.4.4 Kontejnery trvale uzavřené povahy mohou být používány jako kus typů IP-2 nebo IP-3 pokud: 
 

(a) radioaktivní obsahy jsou omezeny na tuhé materiály; 
 
(b) splňují požadavky uvedené v 6.4.5.1; a 



 
(c) jsou konstruovány podle mezinárodní normy ISO 1496-1:1990: „Series 1 Containers – 

Specifications and Testing – Part 1: General Cargo Containers“ (Série 1 Kontejnery – 
Specifikace a zkoušení – Část 1: Všeobecné nákladní kontejnery) kromě rozměrů a 
charakteristik. Musí být konstruovány tak, aby po provedení zkoušek  předepsaných v tomto 
dokumentu a zrychlením vyskytujícím se v běžných podmínkách přepravy zabránily: 

 
(i) ztrátě nebo rozptýlení radioaktivních obsahů; a  
 
(ii) více než 20% nárůstu maximální dávkové intenzity na jakémkoli místě vnějšího 

povrchu kontejneru. 
 
6.4.5.4.5 Kovové velké nádoby pro volně ložené látky mohou být používány jako kus typů IP-2 nebo IP-3 

pokud: 
 

(a) splňují požadavky uvedené v 6.4.5.1; a 
 

(b) jsou konstruovány podle norem a zkoušek předepsaných v kapitole 6.5 pro obalové skupiny I 
nebo II, ale se zkouškou pádem provedenou v nejvíce poškozujícím směru, a zabrání:  

 
(i) ztrátě nebo rozptýlení radioaktivních obsahů; a  

 
(ii) více než 20% nárůstu maximální dávkové intenzity na jakémkoli místě vnějšího 

povrchu IBC. 
 
6.4.6 Požadavky na kusy obsahující hexafluorid uran u 

 
6.4.6.1 Kusy projektované na obsah hexafluoridu uranu musí splňovat požadavky předepsané jinde v ADR, 

které se vztahují na radioaktivní a štěpné vlastnosti tohoto materiálu S výjimkou povolenou v 6.4.6.4 
musí hexafluorid uranu o hmotnosti 0,1 kg a více být také plněn do obalů a přepravován podle 
ustanovení mezinárodní normy ISO 7195:1993 „Packaging of uranium hexafluoride (UF6) for 
transport“ (Obal pro dopravu hexafluoridu uranu (UF6)) a požadavků uvedených v 6.4.6.2 a 6.4.6.3.  

 
6.4.6.2  Každý kus konstruovaný na obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu musí být konstruován tak, aby 

splňoval následující požadavky: 
 

(a) odolat bez úniku a bez nepřijatelného napětí, jak je uvedeno ISO 7195:1993, zkoušce 
pevnosti uvedené v 6.4.21.5; 

 
(b) odolat beze ztráty nebo rozptylu hexafluoridu uranu zkoušce volným pádem uvedené v 

6.4.15.4; a 
 
(c) odolat bez porušení kontejmentového systému tepelné zkoušce uvedené v 6.4.17.3. 
 

6.4.6.3  Kusy konstruované na obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu nesmějí být vybaveny zařízením pro 
snižování tlaku. 

 
6.4.6.4 Pouze na základě schválení příslušným orgánem mohou být přepravovány kusy konstruované na 

obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu, které: 
 

(a) jsou projektovány podle mezinárodních nebo národních norem jiných než ISO 7195:1993, za 
předpokladu, že je dodržena stejná úroveň bezpečnosti; 
 

(b) jsou konstruovány tak, aby odolaly bez úniku a bez nepřijatelného napětí zkušebnímu tlaku 
2,76 MPa, jak je uvedeno v 6.4.21.5; nebo 

 
(c) jsou konstruovány na obsah 9000 kg nebo více hexafluoridu uranu a nesplňují požadavky 

uvedené v 6.4.6.2 (c) 
 

Požadavky popsané v 6.4.6.1 až 6.4.6.3 musí být ve všech ostatních ohledech splněny. 
 
6.4.7  Požadavky na kusy typu A 
 



6.4.7.1 Kusy typu A musí být konstruovány tak, aby splňovaly všeobecné požadavky uvedené v oddílu 6.4.2 a 
v 6.4.7.2  až  6.4.7.17.  

 
6.4.7.2 Nejmenší vnější celkový rozměr kusu nesmí být menší než 10 cm.  
 
6.4.7.3 Na vnější straně kusu musí být zařízení, jako např. pečeť (plomba), které se nemůže snadno poškodit 

a jehož neporušený stav dokazuje, že kus  nebyl otevřen. 
 
6.4.7.4 Jakákoli připojená úchytná zařízení na kusu musí být konstruována tak, aby síly vznikající při 

normálních a nehodových podmínkách přepravy v těchto zařízeních nenarušily schopnost kusu plnit 
požadavky ADR. 

 
6.4.7.5 Konstrukční vzor  kusu musí brát v úvahu rozsah teplot – 40 oC až + 70 oC pro části obalu. Pozornost 

musí být věnována teplotám tuhnutí kapalin a možnému zhoršování materiálů obalu v mezích 
uvedeného rozsahu teplot. 

 
6.4.7.6 Konstrukce a výrobní technologie musí odpovídat národním a mezinárodním normám nebo jiným 

požadavkům uznaným příslušným orgánem. 
 
6.4.7.7 Konstrukční vzor musí zahrnovat kontejmentový systém bezpečně uzavíratelný spolehlivým 

uzavíracím zařízením, které nemůže být otevřeno neúmyslně, nebo tlakem, který může vzniknout 
uvnitř kusu. 

 
6.4.7.8 Radioaktivní látka zvláštní formy může být považována za součást kontejmentového systému. 
 
6.4.7.9 Jestliže je kontejmentový systém oddělenou jednotkou kusu, musí být uzavíratelný spolehlivým 

uzavíracím zařízením, které je nezávislé na jakékoli jiné části obalu.  
 
6.4.7.10 Konstrukce jakékoli části kontejmentového systému musí brát v úvahu, pokud je to vhodné, 

radiolytický rozklad kapalin a jiných nestálých materiálů a vývoj plynů při chemické reakci a radiolýze.  
 
6.4.7.11 Kontejmentový systém musí svůj radioaktivní obsah udržet při snížení vnějšího okolního tlaku do 60 

kPa.  
 
6.4.7.12 Všechny ventily, kromě zařízení pro vyrovnávání tlaku, musí být provedeny s uzávěrem zamezujícím 

jakémukoliv úniku z ventilu.  
 
6.4.7.13 Radiační stínění, které uzavírá součást kusu specifikovanou jako část kontejmentového sytému, musí 

být konstruováno tak, aby zabránilo neúmyslnému oddělení této součásti od stínění. Kde radiační 
stínění a taková součást tvoří oddělenou jednotku, musí být tato jednotka uzavíratelná spolehlivým 
uzavíracím zařízením, které je nezávislé na jakékoli jiné části obalu.  

 
6.4.7.14 Kus musí být konstruován tak, aby, je-li je podroben zkouškám stanoveným v oddílu 6.4.15, zabránil: 
 

(a) ztrátě nebo rozptýlení radioaktivních obsahů; a  
 
(b) více než 20% nárůstu maximální dávkové intenzity na jakémkoli místě vnějšího povrchu 

kusu. 
 
6.4.7.15 Konstrukční vzor kusu určeného pro kapalnou radioaktivní látku musí odpovídat ustanovení o úbytku 

obsahu a volného prostoru vlivem změn teploty obsahu, dynamických účinků a dynamik plnění. 
 

Kus typu A určený pro kapaliny 
 

6.4.7.16 Kus typu A konstruovaný pro kapalné radioaktivní látky musí kromě uvedených požadavků navíc: 
 

(a) dostatečně splňovat podmínky uvedené v 6.4.7.14 (a) výše, pokud kus byl podroben 
zkouškám uvedeným v oddílu 6.4.16; a  

 
(b) buď 

 



(i) obsahovat dostatečně absorpčního materiálu schopného absorbovat dvojnásobek 
objemu kapalného obsahu. Takový absorpční materiál musí být vhodně umístěn co 
nejblíže ke kapalině pro případ jejího úniku; nebo 

 
(ii) být opatřen kontejmentovým systémem tvořeným primárními vnitřními a 

sekundárními vnějšími kontejmentovými částmi konstruovanými tak, aby zajistily 
zadržení kapalných obsahů uvnitř sekundárních vnějších kontejmentových částí, i 
když primární vnitřní části jsou netěsné. 

 
 
 
Kus typu A určený pro plyny 
 

6.4.7.17 Kus konstruovaný pro plyny musí zabránit ztrátě nebo rozptýlení radioaktivních obsahů, pokud kus byl 
podroben zkouškám uvedeným v oddílu 6.4.16. Kus typu A konstruovaný pro plyn tritium nebo pro 
vzácné plyny musí být vyňat z tohoto požadavku. 

 

6.4.8 Požadavky na kusy typu B(U) 
 
6.4.8.1 Kusy typu B(U) musí být konstruovány tak, aby splnily požadavky  uvedené v oddílu 6.4.2 a v 6.4.7.2 

až 6.4.7.15, kromě uvedených v 6.4.7.14 (a), a kromě toho požadavky uvedené v 6.4.8.2 až 6.4.8.15. 
 
6.4.8.2 Kus musí být konstruován tak, aby při okolních podmínkách uvedených v 6.4.8.5 a 6.4.8.6 teplo 

vyvíjené uvnitř kusu jeho radioaktivním obsahem za normálních podmínek přepravy, jak jsou 
představovány zkouškami uvedenými v oddílu 6.4.15, nepříznivě neovlivnilo kus takovým způsobem, 
že by mohlo být negativně ovlivněno plnění relevantních požadavků na kontejment a stínění, jestliže 
byl ponechán bez dozoru po dobu jednoho týdne. Zvláštní pozornost musí být věnována účinkům 
tepla, které mohou: 

 
(a) změnit uspořádání, geometrický tvar nebo fyzikální stav radioaktivního obsahu nebo, pokud 

radioaktivní látka je uzavřena v plechovce nebo nádobě (např. zapouzdřené palivové články), 
způsobit, že se plechovka, nádoba nebo látka zdeformují nebo roztaví; nebo 

 
(b) zmenšit účinnost obalu vlivem různé tepelné roztažnosti nebo prasknutí nebo roztavení 

materiálu radiačního stínění; nebo  
 
(c) v kombinaci s vlhkostí zrychlit korozi. 

 
6.4.8.3 Kus musí být konstruován tak, že při okolních podmínkách uvedených v 6.4.8.5 a bez vlivu slunečního 

záření, teplota přístupných povrchů kusu nesmí překročit 50oC, ledaže je kus přepravován za 
výlučného použití. 

 
6.4.8.4 Nejvyšší teplota jakéhokoli snadno přístupného povrchu kusu během přepravy za výlučného použití 

nesmí překročit 85°C bez izolace za okolních podmínek uvedených v 6.4.8.5. Přitom je možno 
přihlédnout k přepážkám nebo dělícím stěnám umístěným k ochraně osob, aniž by bylo nutné podrobit 
tyto přepážky nebo dělicí stěny zkoušce. 

 
6.4.8.5 Musí být uvažována okolní teplota 38oC.  
 
6.4.8.6 Musí se předpokládat, že podmínky slunečního ozáření jsou takové, jaké jsou uvedeny v tabulce 

6.4.8.6. 
 

Tabulka 6.4.8.6: Údaje o ozá ření 
 

Stav Tvar a umístění povrchu Ozáření sluncem po 12 
hodin za den (W/m2) 

1 Ploché povrchy přepravované vodorovně – obrácené dolů 0 

2 Ploché povrchy přepravované vodorovně – obrácené vzhůru 800 

3 Povrchy přepravované svisle 200 a 

4 Ostatní povrchy obrácené dolů (nepřepravované vodorovně) 200 a 



5 Všechny ostatní povrchy 400 a 
 

a Alternativně může být použita sinusová funkce s přijatým absorpčním koeficientem a účinky 
možného odrazu od sousedních předmětů. 

 
6.4.8.7  Kus, který je vybaven tepelnou ochranou za účelem splnění požadavků uvedených v 6.4.17.3, musí 

být tak konstruován, že taková ochrana zůstane  účinnou, jestliže kus je podroben zkouškám 
uvedeným v oddílu 6.4.15 a v 6.4.17.2 (a) a (b) nebo 6.4.17.2 (b) a (c), jak je to vhodné. Jakákoli 
taková ochrana vnějšku kusu nesmí mít sníženou účinnost  porušením povrchu protržením, 
proříznutím, smyknutím, otěrem nebo hrubou manipulací. 

 
6.4.8.8 Kus musí být tak konstruován, že, pokud byl podroben: 
 

(a) zkouškám uvedeným v oddílu 6.4.15, omezil by ztrátu radioaktivních obsahů tak, aby 
nepřevýšila 10-6 A 2 za hodinu; a 

  
(b) zkouškám uvedeným v 6.4.17.1, 6.4.17.2 (b), 6.4.17.3  6.4.1.7.4 a zkouškám uvedeným v  

 
(i) 6.4.17.2 (c), když kus má hmotnost nejvýše 500 kg a celkovou hustotu vypočtenou 

z vnějších rozměrů nejvýše 1000 kg/m3 a radioaktivní obsah větší než 1000 A2, ne 
však jako radioaktivní látka zvláštní formy; nebo 

 
(ii) 6.4.17.2 (a) pro všechny jiné kusy 
 
splnil by následující požadavky: 

 
- zachovat si dostatečné stínění zajišťující, že dávková intenzita ve vzdálenosti 1 m od 

povrchu kusu nepřekročí 10 mSv/h při maximálním radioaktivním obsahu, pro který 
byl kus konstruován; a 

 
- omezit celkovou ztrátu radioaktivního obsahu po dobu jednoho týdne nejvýše na 10 A2 

pro krypton-85 a nejvýše na A2 pro všechny ostatní radionuklidy.  
 

Jedná-li se o směsi různých radionuklidů, vztahují se na ně ustanovení uvedená v 2.2.7.7.2.2.4 až 
2.2.7.7.2.2.6 kromě toho, že pro krypton-85 může být použita efektivní hodnota A 2 (i) rovná 10 A 2. 
V případě uvedeném v odstavci (a) výše hodnocení musí brát v úvahu meze vnější kontaminace 
uvedené v 4.1.9.1.2.  

 
6.4.8.9 Kus pro radioaktivní obsah s aktivitou větší než 105 A2  musí být tak konstruován, aby, pokud byl 

podroben rozšířené zkoušce ponořením do vody uvedené v oddílu 6.4.18, nedošlo k porušení 
kontejmentového systému. 

 
6.4.8.10 Splnění dovolených limitů uvolňování aktivity nesmí být závislé ani na filtrech, ani na strojním 

chladicím systému. 
 
6.4.8.11 Kus nesmí být vybaven systémem pro vyrovnávání tlaku, který by dovolil únik radioaktivní látky 

do okolního prostředí za podmínek zkoušek uvedených v oddílech 6.4.15 a 6.4.17. 
 
6.4.8.12 Kus musí být konstruován tak, aby při nejvyšším normálním provozním tlaku a při podrobení se 

zkouškám uvedeným v oddílech 6.4.15 a 6.4.17 úroveň napětí v kontejmentovém systému 
nepřekročila hodnoty, které by nepříznivě ovlivnily kus takovým způsobem, že by neplnil příslušné 
požadavky.  

 
6.4.8.13 Kus nesmí mít nejvyšší normální provozní tlak převyšující přetlak 700 kPa. 
 
6.4.8.14 Kusy obsahující radioaktivní látku s nízkou rozptýlitelností musí být zkonstruovány tak, aby jakákoliv 

vlastnost přidaná k radioaktivní látce s nízkou rozptýlitelností, která není její součástí, nebo jakékoliv 
vnitřní součásti obalu nemohly nepříznivě ovlivnit technické parametry radioaktivní látky s nízkou 
rozptýlitelností. 

 
6.4.8.15  Kus musí být konstruován pro teplotu okolního prostředí v rozsahu -40oC až +38oC. 

 
6.4.9 Požadavky na kusy typu B(M) 



 
6.4.9.1 Kusy typu B(M) musí splňovat požadavky na kusy typu B(M) uvedené v 6.4.8.1, kromě těch 

požadavků na kusy, které jsou přepravovány výhradně uvnitř dané země nebo výhradně mezi určitými 
zeměmi. Jiné podmínky, než které jsou uvedeny výše v 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 a 6.4.8.9. až  6.4.8.15  
mohou být použity se schválením příslušných orgánů těchto zemí. Nicméně požadavky na kusy typu 
B(M) uvedené v 6.4.8.8 až 6.4.8.15 musí být splněny, jak je to jen prakticky možné.  

 
6.4.9.2 Periodická ventilace kusů typu B(M) během přepravy může být dovolena za podmínky, že provozní 

kontroly ventilace jsou přijatelné pro všechny zainteresované příslušné orgány. 
 
6.4.10 Požadavky na kusy typu C 
 
6.4.10.1 Kusy typu C musí být konstruovány tak, aby splnily požadavky uvedené v 6.4.2  a  v 6.4.7.2 až 

6.4.7.15, kromě uvedených v 6.4.7.14 (a), a požadavky uvedené v 6.4.8.2 až 6.4.8.6, 6.4.8.10 až 
6.4.8.15 a navíc v 6.4.10.2 až 6.4.10.4. 

 
6.4.10.2 Kus musí být schopen splnit hodnotící kriteria, předepsaná pro zkoušky v 6.4.8.8(b) a 6.4.8.12 po 

tepelné zkoušce v prostředí, definovaném tepelnou vodivostí 0,33 W.m-1.K-1 a teplotou 38oC 
v ustáleném stavu. Výchozí podmínky hodnocení musí vzít v úvahu, že jakákoli tepelná izolace kusu 
zůstává nedotčena, kus je používán při nejvyšším normálním provozním tlaku a okolní teplota je 38oC. 

 
6.4.10.3 Kus musí být konstruován tak že, pokud byl podroben při nejvyšším normálním provozním tlaku 
 

(a) zkouškám uvedeným v oddílu 6.4.15, omezil by ztrátu radioaktivních obsahů tak, aby 
nepřevýšila 10-6 A 2 za hodinu; a 

 
(b) posloupností zkoušek v 6.4.20.1, splnil by následující požadavky: 

 
(i) zachovat si dostatečné stínění zajišťující, že dávková intenzita ve vzdálenosti 1 m od 

povrchu kusu nepřekročí 10 mSv/h při maximálním radioaktivním obsahu, pro který byl 
kus konstruován; a 

 
(ii) omezit celkovou ztrátu radioaktivního obsahu po dobu jednoho týdne nejvýše na 10 A2 

pro krypton-85 a nejvýše na A2 pro všechny ostatní radionuklidy.  
 

Jedná-li se o směsi různých radionuklidů, vztahují se na ně ustanovení uvedená v 2.2.7.7.2.2.4 až 
2.2.7.7.2.2.6 kromě toho, že pro krypton-85 může být použita efektivní hodnota A 2 (i) rovná 10 A 2. 
V případě uvedeném v odstavci (a) výše hodnocení musí brát v úvahu meze vnější kontaminace 
uvedené v 4.1.9.1.2.  

 
6.4.10.4 Kus musí být tak konstruován tak, aby nedošlo k porušení kontejmentového systému, pokud byl 

podroben rozšířené zkoušce ponořením do vody popsané v 6.4.18. 
 
6.4.11 Požadavky na kusy obsahující št ěpné látky 
 
6.4.11.1 Štěpné látky musí být přepravovány tak, aby: 
 

(a) byl udržen podkritický stav za normálních a nehodových podmínek přepravy; zejména  musí 
být uvažováno s následujícími nahodilostmi: 

 
(i) vniknutí vody do kusu nebo únik vody z kusu; 

 
(ii) ztráta účinnosti vložených neutronových absorbátorů nebo moderátorů; 

 
(iii) změna geometrického uspořádání obsahu buď uvnitř kusu nebo jako důsledek úniku 

z kusu; 
 

(iv) zmenšení prostoru uvnitř nebo mezi kusy; 
 

(v) ponoření kusů do vody nebo zasypání sněhem; a  
 

(vi) změny teploty; a 
 

(b) byly splněny požadavky: 



 
(i) uvedené v 6.4.7.2  pro pro kusy obsahující štěpné látky; 

 
(ii) předepsané kdekoli v ADR, které se týkají radioaktivních vlastností štěpných látek; a 
  
(iii) uvedené v 6.4.11.3 až 6.4.11.12, s výjimkou vyňatých z platnosti podle 6.4.11.2. 

 
6.4.11.2 Štěpná látka splňující jedno z ustanovení (a) až (d) bodu 2.2.7.2.3.5 je vyňata z požadavku být 

přepravována v kusech, které splňují požadavky uvedené v 6.4.11.3 až 6.4.11.12 jakož i jiné 
požadavky ADR, které se vztahují na štěpnou látku.  Pouze jeden typ výjimky je dovolen pro zásilku.  

 
6.4.11.3 Kde chemická nebo fyzikální forma, izotopové složení, hmotnost nebo koncentrace, moderační poměr 

či hustota nebo geometrické uspořádání nejsou známy, hodnocení uvedená v 6.4.11.7 až 6.4.11.12 
musí být provedena stejným způsobem jako se známými podmínkami a parametry těchto hodnocení 
s předpokladem, že každý parametr, který není znám, má hodnotu, která vede k maximální 
multiplikaci neutronů.  

 

6.4.11.4 Pro ozářené jaderné palivo hodnocení uvedené v 6.4.11.7 až 6.4.11.12 musí být založeno na 
izotopovém složení, které průkazně poskytnou: 

 
(a) hodnoty maximální multiplikace neutronů během doby ozáření; nebo  

 
(b) konzervativní odhad multiplikace neutronů pro hodnocení kusu. Po ozáření, ale před 

odesláním, musí být provedena měření pro potvrzení konzervativnosti odhadu izotopového 
složení. 

 

6.4.11.5 Kus po provedených zkouškách uvedených v oddílu 6.4.15 musí zabránit průniku  krychle o 
hraně10 cm. 

 
6.4.11.6 Kus musí být konstruován pro okolní teplotu v rozsahu – 40oC až + 38oC, pokud příslušný orgán 

nestanoví jinak v rozhodnutí o typovém schválení. 
 
6.4.11.7 Pro samostatný kus musí být vzato v úvahu, že voda může proniknout dovnitř nebo ven ze všech 

prázdných prostorů kusu včetně těch uvnitř kontejmentového systému. Avšak jestliže konstrukce 
zahrnuje zvláštní prostředky, zabraňující takovému vnikání vody dovnitř  nebo její unikání ven z 
určitých prázdných prostorů, dokonce i v případě chyby obsluhy, nemusí se pro tyto prázdné prostory 
takové vnikání nebo únik uvažovat. Zvláštní prostředky musí zahrnovat následující: 

 
(a) Vícenásobné vysoce účinné zábrany proti vodě, z nichž každá zůstává vodotěsná, pokud kus 

byl podroben zkouškám předepsaným v 6.4.11.12 (b), vysoký stupeň kontroly jakosti ve 
výrobě, údržbě a opravách obalů a zkoušky prokazující uzavření každého kusu před jeho 
odesláním; nebo 

 
(b) Pro kusy obsahující pouze hexafluorid uranu s maximálním obohacením na 5% hmotnostních 

uranu-235 
 

(i) kusy, kde po zkouškách předepsaných v 6.4.11.12 (b) není žádný fyzický styk mezi 
ventilem a jakoukoli částí obalu jinou než jeho původní bod připojení a kde kromě 
toho po provedení zkoušky předepsané v 6.4.17.3 ventily zůstávají nepropustné; a 

 
(ii) vysoký stupeň kontroly jakosti ve výrobě, údržbě a opravách obalů spojený se 

zkouškami prokazujícími uzavření každého kusu před každým odesláním.  
 
6.4.11.8 Musí být vzato v úvahu a zhodnoceno, že dochází k odrazu způsobenému nejméně 20 cm vrstvou 

vody nebo většímu, jež může být dodatečně způsoben obklopujícím materiálem obalu. Avšak pokud 
může být prokázáno, že omezující systém zůstává uvnitř obalu po zkouškách předepsaných 
v 6.4.11.12 (b), může být v 6.4.11.9 (c) uvažován odraz blízkou vrstvou vody nejméně 20 cm silnou. 

 
6.4.11.9 Kus musí být podkritický za předpokladů uvedených v 6.4.11.7 a 6.4.11.8, které vyúsťují 

v maximálním multiplikaci neutronů při podmínkách odpovídajících: 
 
(a) běžným podmínkám přepravy (bez nehod); 

 



(b) zkouškám uvedeným v 6.4.11.11 (b); 
 

(c) zkouškám uvedeným v 6.4.11.12 (b). 
 
6.4.11.10 (Vyhrazeno) 
 
6.4.11.11 Pro normální podmínky přepravy  musí být odvozen počet „N“ tak, že soubor pětkrát „N“ kusů zůstane 

v podkritickém stavu pro podmínky způsobující maximální multiplikaci neutronů shodné 
s následujícími: 

 
(a) nic nesmí být mezi kusy a soubor kusů musí být vystaven odrazu ze všech stran nejméně 20 

cm vrstvou vody; a  
 

(b) stav kusů musí být odpovídat výpočtem stanovené nebo skutečné podmínce, že byly 
podrobeny zkouškám uvedeným v oddílu 6.4.15. 

 
6.4.11.12 Pro nehodové podmínky musí být odvozen počet „N“ tak, že soubor dvakrát „N“ kusů zůstane v 

podkritickém stavu pro podmínky způsobující maximální multiplikaci neutronů shodné s následujícími: 
 

(a) vodíková moderace mezi kusy a soubor kusů je vystaven na všech stranách odrazu nejméně 
20 cm vrstvy vody; a 

 
(b) zkoušky uvedené v oddílu 6.4.15 následované jakýmikoli z dále uvedených, které jsou více 

omezující: 
 

(i) zkoušky uvedené v 6.4.17.2 (b) a uvedené buď v 6.4.17.2 (c) pro kusy s hmotností 
nejvýše 500 kg  a celkovou hustotou nejvýše 1000 kg/m3 stanovené z vnějších 
rozměrů, nebo uvedené v 6.4.17.2 (a) pro všechny jiné kusy; následované zkouškou 
uvedenou v 6.4.17.3 a zakončenou zkouškami uvedenými v 6.4.19.1 až 6.4.19.3; 
nebo 

 
(ii) zkoušky uvedené v 6.4.17.4; a 

 
(c) kde jakákoli část štěpné látky uniká z kontejmentového systému po zkoušce uvedené v 

6.4.11.12 (b), musí se předpokládat, že štěpná látka uniká z každého kusu  v souboru a že 
všechny štěpné látky budou v takovém uspořádání a za takové moderace, které mají za 
následek maximální multiplikaci neutronů při odrazu blízkou vrstvou vody nejméně 20 cm 
silnou. 

6.4.11.13 Index bezpečné podkritičnosti (CSI) pro radioaktivní zásilky obsahující štěpné materiály se získá 
dělením čísla 50 menší ze dvou hodnot „N“, získaných postupem uvedeným v 6.4.11.11 a 6.4.11.12 
(tj. CSI = 50/N). Hodnota přepravního indexu z hlediska zachování podkritického stavu může být nula 
za předpokladu, že neomezený počet radioaktivních zásilek je podkritický (tj., že „N“ se prakticky 
rovná nekonečnu v obou případech). 

 
6.4.12 Zkušební postupy a d ůkaz shodnosti 
 
6.4.12.1 Důkaz shodnosti provedení s  normami požadovanými v 2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 

2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 a 6.4.2 až 6.4.11 musí být proveden jakoukoli metodou níže 
uvedenou nebo jejich kombinací: 

 
(a) Provedení zkoušek se vzorky představující látku LSA-III nebo radioaktivní látku zvláštní formy 

nebo radioaktivní látky s nízkou rozptýlitelností nebo s prototypy nebo vzorky obalu, kde 
obsah vzorku nebo obalu pro zkoušky musí simulovat co nejpřesněji, jak  je to jen prakticky 
možné, očekávaný rozsah radioaktivních obsahů a vzorky nebo obaly, které mají být 
zkoušeny, musí být připraveny tak, jak budou předány k přepravě; 

 
(b) Odkaz na předchozí uspokojivé důkazy dostatečně podobné povahy; 
 
(c) Provedení zkoušek s modely vhodného měřítka s vlastnostmi, které jsou významné 

z hlediska tohoto zkoumání, pokud inženýrská praxe prokázala, že výsledky takových 
zkoušek  jsou přijatelné pro konstrukční účely. Pokud je použit model v měřítku, musí být 
vzata v úvahu potřeba úpravy určitých zkušebních parametrů, jako je průměr průrazové tyčky 
nebo tlakové zatížení. 

 



(d) Výpočet nebo zdůvodněný důkaz, pokud výpočetní metody a parametry jsou všeobecně 
považovány za spolehlivé nebo konzervativní. 

 
6.4.12.2 Po provedení zkoušek vzorku nebo prototypu musí být použity vhodné metody hodnocení pro 

potvrzení toho, že požadavky na zkušební postupy byly splněny v souladu s  normami na provedení a 
přijatelnost předepsanými v 2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 
2.2.7.2.3.4.2  a  6.4.2 až 6.4.11. 

 
6.4.12.3 Všechny vzorky musí být zkontrolovány před zkoušením, aby byly zjištěny a zaznamenány vady a 

poškození včetně těchto: 
 

(a) odchylky od konstrukčního vzoru; 
 

(b) výrobní vady; 
 
(c) koroze nebo jiné zhoršení; a  
 
(d) deformace. 

 
Kontejnmentový systém musí být zřetelně specifikován. Vnější charakteristiky vzorku musí být 
zřetelně identifikovány tak, aby bylo možno jednoduše a zřetelně provést odkaz na jakékoli části 
vzorku.  
 

6.4.13 Zkoušení celistvosti kontejmentového systému  a stínění a zhodnocení 
podkriti čnosti 

 
Po každé z relevantních zkoušek uvedených v oddílech 6.4.15 až 6.4.21: 
 
(a) musí být zjištěny a zaznamenány vady a poškození;  
 
(b) musí být stanoveno, zda celistvost kontejnmentového systému a stínění zůstaly zachovány 

v rozsahu požadovaném v oddílech 6.4.2 až 6.4.11 pro zkoušený kus; a 
 
(c) pro kusy obsahující štěpnou látku musí být zjištěno, zda jsou splněny  předpoklady a 

podmínky použité v hodnoceních požadovaných v 6.4.11.1 až 6.4.11.12 pro jeden nebo více 
kusů. 

 

6.4.14 Terč pro zkoušky pádem 
 

Terč pro zkoušky pádem specifikovaný v 2.2.7.2.3.3.5 (a), 6.4.15.4, 6.4.16 (a), 6.4.17.2 a 6.4.20.2 
musí mít plochý vodorovný povrch takového charakteru, aby jakékoli zvýšení jeho odolnosti proti 
změně polohy nebo deformaci úderem vzorku nezvýšilo významně poškození vzorku. 

  
6.4.15 Zkoušky pro prokázání schopnosti odolat norm álním podmínkám 

přepravy 
 
6.4.15.1 Zkoušky jsou: zkouška postřikem vodou, zkouška volným pádem, zkouška tlakovým zatížením a 

zkouška průrazem. Vzorky kusu musí být podrobeny zkoušce volným pádem, zkoušce tlakovým 
zatížením a zkoušce průrazem, kterým v každém případě předchází zkouška postřikem vodou. Jeden 
vzorek může být použit pro všechny zkoušky, pokud požadavky uvedené v 6.4.15.2 jsou splněny. 

 
6.4.15.2 Časový interval mezi ukončením zkoušky postřikem vodou a následující zkouškou musí být takový, 

aby voda prosákla v maximální míře bez patrného sušení vnějšku vzorku. Nejeví-li se zřejmý opak, 
tento interval musí trvat dvě hodiny, pokud postřik vodou je směrován současně ze čtyř směrů. Avšak 
žádný časový interval nesmí uplynout, jestliže postřik vodou je směrován z každého ze čtyř směrů 
následně.  

 
6.1.15.3 Zkouška postřikem vodou: Vzorek musí být podroben zkoušce postřikem vodou, která simuluje jeho 

vystavení dešti o srážkové intenzitě přibližně odpovídající hodnotě 5 cm za hodinu po dobu nejméně 
jedné hodiny. 

 



6.4.15.4 Zkouška volným pádem: Vzorek musí padat na  plochu terče tak, aby došlo k jeho maximálnímu 
poškození z hlediska jeho zkoušených bezpečnostních vlastností. 

 
(a) Výška pádu měřená od nejnižšího bodu vzorku k hornímu povrchu terče nesmí být menší než 

vzdálenost uvedená v tabulce 6.4.15.4 pro příslušnou hmotnost. Terč musí být takový, jaký je 
uveden v oddílu 6.4.14; 

 
(b) Pro pravoúhlé lepenkové nebo dřevěné kusy s hmotností nejvýše 50 kg jednotlivý vzorek 

musí být podroben volnému pádu na každý roh z výšky 0,3 m; 
 
(c) Pro lepenkové kusy válcovitého tvaru  s hmotností nepřevyšující 100 kg jednotlivý  vzorek 

musí být podroben volnému pádu na každou čtvrtinu každé hrany z výšky 0,3 m. 
 
Tabulka 6.4.15.4: Výška volného pádu p ři zkoušení kus ů pro normální podmínky p řepravy 

 
Hmotnost kusu (kg) Výška volného pádu (m) 

  Hmotnost kusu < 5000 

  5000 ≤  Hmotnost kusu < 10000 

10000 ≤  Hmotnost kusu < 15000 

15000 ≤ Hmotnost kusu  

1.2 

0.9 

0.6 

0.3 

 
6.4.15.5 Zkouška  tlakovým zatížením:  Pokud tvar obalu nezabraňuje účinně stohování, vzorek musí být 

podroben po dobu 24 hodin tlakovému zatížení rovnému z dále uvedených, které je větší: 
 

(a) rovnému pětinásobku hmotnosti zkoušeného kusu; a 
 
(b) rovnému tlaku 13 kPa násobenému půdorysnou plochou  kusu. 
 
Zatížení musí být rovnoměrně vystaveny dvě protilehlé strany vzorku, z nichž jedna musí být 
základna, na které kus zůstává normálně uložen. 
 

6.4.15.6 Zkouška průrazem: Vzorek musí být uložen na tvrdý, plochý, vodorovný povrch, který se nebude 
znatelně pohybovat po dobu provádění zkoušky.  

 
(a) Tyčka o průměru 3,2 cm s půlkulovým koncem a hmotností 6 kg musí být spuštěna a přímo 

dopadnout svou podélnou osou svisle na střed nejslabší části vzorku tak, že, pokud pronikne 
dostatečně daleko, narazí na kontejnmentový systém. Tyčka se nesmí znatelně deformovat 
při provádění zkoušky; 

 
(b) Výška pádu tyčky měřená od jejího nejnižšího konce k předpokládanému bodu nárazu na 

horní povrch vzorku musí být 1m.  
 
6.4.16 Dodate čné zkoušky kus ů typu A konstruované pro kapaliny a plyny 
 

Jeden vzorek nebo další vzorky musí být podrobeny každé z následujících zkoušek, pokud nemůže 
být prokázáno, že jedna zkouška je pro dotyčný vzorek náročnější, než druhá, ve kterémžto případě 
jeden vzorek musí být podroben té náročnější zkoušce. 
 
(a) Zkouška volným pádem: Vzorek musí být spuštěn na plochu terče tak, aby došlo k jeho 

maximálnímu poškození z hlediska kontejmentového systému. Výška pádu měřená od 
nejnižší části vzorku k hornímu povrchu plochy terče musí být 9 m. Terč musí být takový, jak 
je definován v oddílu 6.4.14; 

 
(b) Zkouška průrazem: Vzorek musí být podroben zkoušce uvedené v 6.4.15.6, s tím, že výška 

pádu musí být zvýšena na 1,7 m z 1 m uvedené v 6.4.15.6 (b). 
 
6.4.17 Zkoušky pro prokázání schopnosti odolat neho dovým podmínkám p ři 

přepravě 
 

6.4.17.1 Jeden vzorek  musí být  podroben společným účinkům zkoušek uvedeným v 6.4.17.2 a 6.4.17.3 
v tomto pořadí. Po provedení těchto zkoušek  musí být buď tento vzorek nebo další vzorek podroben 
účinku(ům) zkoušky(ek) ponoření do vody, jak je uvedeno v 6.4.17.4 a pokud je to vhodné, v 6.4.18. 



 
6.4.17.2 Mechanická zkouška: Mechanickou zkoušku tvoří tři různé zkoušky pádem. Každý vzorek musí být 

podroben vhodným pádům uvedeným v 6.4.8.8 nebo 6.4.11.12. Pořadí, ve kterém je vzorek 
podrobován pádům, musí být takové, že po dokončení mechanické zkoušky vzorek musí utrpět 
poškození vedoucí k maximálnímu poškození při tepelné zkoušce, která následuje. 

 
(a) Pro pád I, vzorek musí padat na plochu terče tak, aby utrpěl maximální poškození a výška 

pádu měřená od nejnižšího bodu vzorku k hornímu povrchu plochy terče musí být 9 m. Terč 
musí být takový, jak je definován v oddílu 6.4.14; 

 
(b) Pro pád II, vzorek musí být spuštěn tak, aby utrpěl maximální poškození tyčí pevně 

připevněnou kolmo na plochu terče. Výška pádu měřená od předpokládaného bodu nárazu 
vzorku na horní povrch tyčky musí být 1 m. Tyč musí být z pevné měkké oceli kruhového 
průřezu, průměru 15,0 ± 0,5 cm a délky 20 cm, ledaže by delší tyč způsobila větší poškození. 
V tomto případě může být použita tyč dostatečné  délky způsobující maximální poškození. 
Horní konec tyče musí být plochý a vodorovný s hranou zaoblenou o poloměru nejvýše 6 
mm. Terč, ke kterému je tyč připevněna, musí být takový, jak je popsán v oddílu 6.4.14; 

 
(c) Pro pád III, musí být vzorek podroben dynamické zkoušce drcením umístěním vzorku na 

plochu terče tak, aby utrpěl maximální poškození pádem hmotnosti 500 kg  na vzorek z výšky 
9 m. Padající sondu musí tvořit pevná deska z měkké oceli 1m x 1m a musí dopadnout ve 
vodorovné poloze. Výška pádu musí být měřena od spodní strany desky k nejvyššímu bodu 
vzorku. Terč, na kterém vzorek zůstává, musí být takový, jak je definován v oddílu 6.4.14. 

 
6.4.17.3 Tepelná zkouška: Vzorek musí být v tepelné rovnováze v podmínkách okolní teploty 38oC odpovídající 

podmínkám slunečního ozáření uvedeným v tabulce 6.4.8.6 a maximálnímu projektovanému vývinu 
vnitřního tepla uvnitř kusu z radioaktivních obsahů. Alternativně je dovoleno, aby jakýkoli z těchto 
parametrů měl různé hodnoty před a během zkoušky, pokud na ně je vzat zřetel v následných 
hodnoceních odezvy kusu. 

 
Tepelnou zkoušku musí tvořit: 
 
(a) Vystavení vzorku pod dobu 30 minut tepelnému prostředí, které zajišťuje tepelný tok nejméně 

rovnocenný tepelnému toku hořícího uhlovodíkového paliva se vzduchem v dostatečně 
stabilních okolních podmínkách dosahujícího průměrný koeficient emise 0,9 a průměrnou 
teplotu nejméně 800oC, plně obklopující vzorek s povrchem majícím absorpční koeficient 0,8 
nebo hodnotu, kterou kus prokazatelně může mít, jestliže je vystaven uvedenému ohni, 
následovanému, 

 
(b) Vystavení vzorku okolní teplotě 38oC odpovídající podmínkám slunečního ozáření uvedeným 

v tabulce 6.4.8.6 a maximálnímu projektovanému vývinu vnitřního tepla uvnitř kusu 
z radioaktivních obsahů po dostatečnou dobu pro zajištění, že teploty ve vzorku jsou všude 
klesající a/nebo blížící se podmínkám prvotního stálého stavu. Alternativně je dovoleno, aby 
jakýkoli z těchto parametrů měl různé hodnoty po přerušení zahřívání, pokud na ně je vzat 
zřetel v následných hodnoceních odezvy kusu. 

 
V průběhu zkoušky a po zkoušce vzorek nesmí být uměle ochlazován a jakékoli hoření materiálů 
vzorku musí být ponecháno přirozenému průběhu.  
 

6.4.17.4 Zkouška ponořením do vody: Vzorek musí být ponořen pod hladinu vody nejméně 15 m po dobu 
nejméně osm hodin v poloze, která povede k maximálnímu poškození. Pro účely důkazu musí se za 
splnění těchto podmínek považovat vnější přetlak 150 kPa.  

 
6.4.18  Rozšířená zkouška pono řením do vody pro kusy typu B(U) a typu B(M) 

obsahující výše než 10 5 A2 a typu C  
 
 Rozšířená zkouška ponořením do vody: Vzorek musí být ponořen pod hladinu vody nejméně 200 m 

po dobu nejméně jedné hodiny. Pro účely důkazu musí se za splnění těchto podmínek považovat 
vnější přetlak 2 MPa.  

 
6.4.19  Zkouška úniku vody pro kus obsahující št ěpnou látku 
 
6.4.19.1 Kusy, pro které bylo oceněno pro účely hodnocení podle 6.4.11.7 až 6.4.11.12 vniknutí nebo únik 

vody v rozsahu, který má za následek nejvyšší reaktivitu , jsou vyjmuty z této zkoušky. 



 
6.4.19.2 Vzorek, před podrobením se zkoušce vniknutí anebo úniku vody uvedené níže, musí být podroben 

zkouškám uvedeným v 6.4.17.2 (b) a buď 6.4.17.2 (a) nebo (c), jak je požadováno v 6.4.11.12, a 
zkoušce uvedené v 6.4.17.3. 

 
6.4.19.3 Vzorek musí být ponořen pod hladinu vody nejméně 0,9 m po dobu nejméně 8 hodin v poloze, ve 

které se předpokládá největší vniknutí anebo únik. 
 

6.4.20 Zkoušky pro kusy typu C 
 
6.4.20.1 Vzorky musí být v uvedeném pořadí podrobeny účinkům každé z následujících zkoušek: 
 
  (a) Zkoušky popsané v 6.4.17.2(a), 6.4.17.2(c), 6.4.20.2 a 6.4.20.3; a 
 
  (b) Zkouška popsaná v 6.4.20.4. 
 
  Pro posloupnost zkoušek dle (a) a (b) je povoleno používat zvláštní vzorky.  
 
6.4.20.2 Zkouška průrazem/roztržením: Vzorek musí být podroben ničivému účinku sondy ze střední oceli. 

Orientace sondy vůči povrchu vzorku musí být taková, aby na konci pořadí zkoušek popsaných 
v 6.4.20.1(a) způsobila maximální poškození vzorku.  

 
  (a) Vzorek reprezentující kus o hmotnosti menší než 250 kg, musí být umístěn na terč a 

vystaven pádu sondy o hmotnosti 250 kg, padající z výše 3 m nad zamýšleným bodem 
dopadu. Sonda pro tuto zkoušku musí být válcová tyč o průměru 20 cm s koncem (který bude 
narážet na vzorek) ve tvaru komolého kužele s následujícími rozměry: 30 cm výška a 2,5 cm 
průměr koncové části, na konci s hranou zaoblenou na poloměr ne větší než 6 mm. Terč, ke 
kterému je vzorek připevněn musí odpovídat popisu v 6.4.14. 

 
  (b) Pro kusy o hmotnosti větší než 250 kg musí být upevněna na terč sonda a vzorek padá 

na sondu. Výška pádu, měřená od bodu dopadu k vnějšímu povrchu sondy musí činit 3 m. 
Pro tuto zkoušku musí mít sonda stejný tvar a rozměry jako je popsáno v (a) výše, s výjimkou 
toho, když by větší délka a hmotnost sondy mohla přivodit větší poškození vzorku. Terč, ke 
kterému je tyč připevněna musí odpovídat popisu v 6.4.14. 

 
6.4.20.3 Rozšířená tepelná zkouška: Podmínky pro tuto zkoušku musí být stejné jako podmínky popsané 

v 6.4.17.3, s výjimkou toho, že vystavení teplu musí trvat 60 minut.  
 
6.4.20.4 Nárazová zkouška: Vzorek musí být podroben nárazu na terč rychlostí ne menší než 90 m/s, a to tak 

orientován, aby utrpěl maximální poškození. Terč musí odpovídat popisu v 6.4.14, s výjimkou, že jeho 
povrch může být v libovolné orientaci, pokud je kolmý ke dráze vzorku. 

 
6.4.21 Prohlídky obal ů konstruovaných pro obsah 0,1 kg nebo více 

hexafluoridu uranu 
 

6.4.21.1 Každý vyrobený obal a jeho provozní a konstrukční výstroj musí být podroben buď společně nebo 
každá tato část zvlášť první prohlídce před uvedením do provozu a následně periodicky. Tyto 
prohlídky musí být prováděny a osvědčovány po dohodě s příslušným orgánem.  

 
6.4.21.2 První prohlídku musí tvořit kontrola konstrukčních charakteristik, zkouška pevnosti, zkouška těsnosti, 

zkouška vnitřního objemu vodou a kontrola správného provozu provozní výstroje.  
 
6.4.21.3 Periodické  prohlídky  musí tvořit vizuální prohlídka, zkouška pevnosti, zkouška těsnosti a kontrola 

správného provozu provozní výstroje. Nejdelší lhůty pro periodické prohlídky musí být pět let. Obaly, 
které nebyly podrobeny prohlídce v průběhu pětileté lhůty, musí být zkoušeny před přepravou podle 
programu schváleného příslušným orgánem. Tyto obaly nesmějí být znovu plněny před dokončením 
plného programu periodických prohlídek.  

 

6.4.21.4 Kontrola konstrukčních charakteristik musí prokázat shodu se specifikacemi konstrukčního vzoru a 
výrobním programem. 

 



6.4.21.5 Pro první zkoušku pevnosti obaly konstruované pro obsah 0,1 kg nebo více hexaflouridu uranu musí 
být zkoušeny hydraulicky vnitřním tlakem nejméně 1,38 MPa (13,8 bar), ale pokud je zkušební tlak 
menší 2,76 MPa (27,6 bar), typové schválení musí být vícestranné. Pro opětovné zkoušení obalů smí 
být podkladem jakékoli jiné rovnocenné nedestruktivní zkoušení,  za podmínky vícestranného 
schválení. 

 
6.4.21.6 Zkouška těsnosti musí být provedena v souladu s postupem, který je schopen měřit úniky  z 

kontejmentového systému s citlivostí 0,1 Pa.l/s (10–6 bar/s). 
 
6.4.21.7 Zkouška vnitřního objemu vodou se provádí s přesností ±0,25 % při referenční teplotě 15oC. Obsah 

musí být uveden na štítku popsaném v 6.4.21.8. 
 

6.4.21.8 Štítek vyrobený z nekorodujícího kovu musí být trvale upevněn na každý obal na snadno přístupném 
místě. Způsob upevnění štítku nesmí snižovat pevnost obalu. Na štítku musí být vyznačeny vyražením 
nebo jakýmkoli jiným rovnocenným způsobem nejméně tyto údaje: 

 
- Identifikační označení rozhodnutí o typovém schválení; 

 
- Sériové číslo výrobce; 

 
 - Nejvyšší provozní tlak (přetlak); 
 
  - Zkušební tlak (přetlak); 
  
 - Obsah: hexafluorid uranu; 
 
 - Vnitřní objem v litrech; 
 
 - Nejvyšší dovolená hmotnost náplně hexafluoridu uranu; 
 

 - Hmotnost obalu; 
 
 - Datum (měsíc, rok) první zkoušky a poslední periodické zkoušky; 
 
  - Razítko znalce, který provedl zkoušky. 
 

6.4.22 Typové schválení kusu a materiál ů 
 

6.4.22.1 Typové schválení kusů obsahujících 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu vyžaduje, aby: 
 

(a) Každý konstrukční vzor, který splňuje požadavky uvedené v 6.4.6.4, byl vícestranně 
schválen; 

 
(b) Po 31. prosinci 2003 každý konstrukční vzor, který splňuje požadavky  uvedené v pododílech 

6.4.6.1 až 6.4.6.3, musí  být jednostranně schválen příslušným orgánem země původu 
konstrukčního typu, není-li z jiných důvodů vyžadováno vícestranné schválení dle (dohody) 
ADR. 

 
6.4.22.2 Každý konstrukční vzor kusu typu B(U) a kusu typu C vyžaduje jednostranné schválení, kromě:  
 

(a) konstrukčního vzoru kusu pro štěpnou látku, který je též uveden v 6.4.22.4, 6.4.23.7 a  
5.1.5.2.1, vyžadující vícestranné schválení; a 

 
(b) konstrukční vzoru kusu typu B(U) pro radioaktivní látku s malou rozptýlitelností vyžadující 

vícestranné schválení.  
 
6.4.22.3  Každý konstrukční vzor kusu typu B(U), včetně těch pro štěpnou látku, které jsou též předmětem 

požadavků uvedených v 6.4.22.4, 6.4.23.7 a 5.1.5.2.1, a těch pro radioaktivní látku s malou 
rozptýlitelností vyžaduje vícestranné schválení. 

 
6.4.22.4 Každý konstrukční vzor kusu pro štěpnou látku, která není vyjmuta podle 6.4.11.2 z požadavků, které 

se vztahují zvlášť na kusy obsahující štěpnou látku, vyžaduje vícestranné schválení. 



 
6.4.22.5  Konstrukční vzor radioaktivní látky zvláštní formy vyžaduje jednostranné schválení. Konstrukční typ 

pro radioaktivní látku s malou rozptýlitelností vyžaduje vícestranné schválení (viz též 6.4.23.8). 
 
6.4.22.6  Jakýkoli konstrukční vzor, který vyžaduje jednostranné schválení země původu, která je smluvní 

stranou dohody ADR, musí být typově schválen příslušným orgánem této země; jestliže země, kde byl 
kus zkonstruován není smluvní stranou dohody ADR, přeprava je možná pouze za těchto podmínek: 
 
(a) rozhodnutí nebo osvědčení o typovém schválení bylo dodáno touto zemí, dokazující, že kus 

splňuje technické požadavky ADR a že toto rozhodnutí nebo osvědčení je společně 
podepsáno příslušným orgánem první smluvní strany ADR, do které zásilka vstoupí; 

 
(b) jestliže nebylo žádné osvědčení a žádné typové schválení konstrukčního typu kusu smluvní 

straně ADR dodáno, konstrukční typ kusu je typově schválen příslušným orgánem první 
smluvní strany ADR, do které zásilka vstoupí. 

 

6.4.22.7 Pro konstrukční vzor typově schválené podle přechodných ustanovení viz oddíl 1.6.6. 
 

6.4.23 Žádosti a povolování p řepravy radioaktivní látky 
 
6.4.23.1 (Vyhrazeno) 
 

6.4.23.2 Žádost o povolení přepravy musí obsahovat: 
 

(a) Dobu týkající se přepravy, na kterou se povolení požaduje; 
 
(b) Skutečný radioaktivní obsah, očekávané způsoby přepravy, typ vozidla a pravděpodobná 

nebo navrhovaná trasa; a 
 
(c) Podrobnosti, jak budou uvedeny v účinnost preventivní a administrativní nebo provozní 

opatření uvedené v rozhodnutích o typovém schválení kusu vydaných podle 5.1.5.2.1. 
 
6.4.23.3 Žádost o povolení přepravy za zvláštních podmínek musí obsahovat všechny údaje nezbytné pro 

uspokojení požadavku příslušného orgánu, že celková úroveň bezpečnosti při přepravě je nejméně 
rovnocenná úrovni, které by bylo dosaženo, kdyby všechny příslušné požadavky ADR byly splněny. 

 
Žádost musí též obsahovat: 
 
(a) Prohlášení o důvodech, proč odeslání nemůže být v plném souladu s příslušnými požadavky 

ADR; a 
 
(b) Výčet zvláštních opatřeních nebo zvláštních administrativních nebo provozních opatřeních, 

která mají být použita během přepravy, aby se tak kompenzovaly nedostatky při plnění 
příslušných požadavků ADR. 

 

6.4.23.4 Žádost o typové schválení kusu typu B(U) nebo typu C musí obsahovat: 
 

(a) Podrobný popis navrhovaného radioaktivního obsahu s odkazem na jeho fyzikální a 
chemický stav a povahu vyzařovaného záření; 

 
(b) Podrobný popis konstrukčního vzoru, včetně kompletních technických výkresů a přehledů 

materiálů a výrobních metod; 
 
(c) Zpráva o zkouškách, které byly provedeny a jejich výsledky nebo důkaz založený na 

výpočtových metodách nebo jiný důkaz, že konstrukční vzor  splňuje příslušné požadavky; 
 
(d) Navrhované pokyny pro provoz a údržbu při používání obalu; 
 
(e) Jestliže kus je konstruován pro nejvyšší normální provozní tlak překračující 100 kPa, 

specifikace materiálů pro výrobu kontejmentového systému, vzorky, které se mají použít, a 
zkoušky, které se mají provést; 

 



(f) Pokud navrhovaný radioaktivní obsah je ozářené palivo, popis a zdůvodnění předpokladů 
v bezpečnostní analýze vztahující se k charakteristikám paliva a popis opatření před 
odesláním vyžadovaných v 6.4.11.4 (b); 

 
(g) Zvláštní ustanovení o umísťování pro přepravu, nezbytná pro zajištění bezpečného odvodu 

tepla z kusu beroucí v úvahu použité různé druhy přepravy a typ vozidla nebo kontejneru; 
 
(h) Reprodukovatelné vyobrazení ne větší než 21 cm x 30 cm ilustrující provedení kusu; a 
 
(i) Specifikaci vhodného programu zajištění kvality požadovaného v 1.7.3. 

 

6.4.23.5 Žádost o typové schválení kusu typu B(M) musí obsahovat kromě informací, požadovaných pro typové 
schválení kusu v 6.4.23.4 pro kusy typu (B(U): 

 
(a) Seznam požadavků uvedených v 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 a 6.4.8.9 až 6.4.8.15, kterým kus 

nevyhovuje;  
 
(b) Navrhovaná dodatečná provozní opatření, která mají být provedena během přepravy 

pravidelně neprováděná podle této přílohy, ale která jsou nezbytná pro zajištění bezpečnosti 
kusu nebo která kompenzují nesplněné požadavky uvedené v odstavci (a) výše; 

 
(c) Výčet jakýchkoli omezení způsobu přepravy a jakýchkoli zvláštních postupů nakládky, 

přepravy, vykládky nebo manipulace; a 
 
(d) Rozsah okolních podmínek (teplota, sluneční záření), které jsou očekávány během přepravy 

a které byly vzaty v úvahu při projektování konstrukčního vzoru. 
 

6.4.23.6 Žádost o typové schválení kusů obsahujících 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu musí obsahovat 
všechny údaje potřebné k dokázání příslušnému orgánu, že konstrukční typ splňuje příslušné 
požadavky uvedené v 6.4.6.1, a popis vhodného programu zajištění jakosti, jak se požaduje v oddílu 
1.7.3. 

 

6.4.23.7 Žádost o typové schválení kusu pro štěpné látky musí obsahovat všechny údaje k dokázání 
příslušnému orgánu, že konstrukční typ  splňuje příslušné požadavky uvedené v 6.4.11.1 a popis 
vhodného programu zajištění jakosti, jak se požaduje v oddílu 1.7.3. 

 
6.4.23.8 Žádost o typové schválení radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností 

musí obsahovat: 
 

(a) Podrobný popis radioaktivní látky nebo, pokud je v pouzdru, obsahu; musí být uveden 
zejména odkaz jak na fyzikální tak i chemický stav; 

 
(b) Podrobný popis konstrukčního typu použitého pouzdra; 
 
(c) Zpráva o provedených zkouškách a jejich výsledcích nebo důkaz na základě výpočtových 

metod ukazující, že radioaktivní látka je schopna vyhovět předepsaným zkouškám nebo jiný 
důkaz, že radioaktivní látka zvláštní formy nebo radioaktivní látka s malou rozptýlitelností 
splňuje příslušné požadavky ADR; 

 
(d) Popis programu zajištění jakosti, jak se požaduje v oddílu 1.7.3. 

 
(e) Navrhovaná opatření, která se mají provést před odesláním zásilky s radioaktivní látkou 

zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou rozptýlitelností. 
 

6.4.23.9 Každé rozhodnutí o typovém schválení nebo o povolení vydané příslušným orgánem musí být 
označeno identifikační značkou. Identifikační značka musí být následujícího všeobecného typu: 

 
VRI/Číslo/Kód typu 
 
(a) Kromě uvedeného v 6.4.23.10 (b), VRI představuje mezinárodní rozlišovací značku vozidla 

země vydávající rozhodnutí nebo osvědčení 1; 
                                                           
1 Viz mezinárodní rozlišovací značka státu předepsaná v Úmluvě o silničním provozu, Vídeň (1968). 



 
(b) Číslo musí být přiděleno příslušným orgánem a musí být jednoznačné a specifické se 

zřetelem ke konstrukčnímu vzoru nebo přepravě. Identifikační značka povolení přepravy musí 
být jednoznačně ve vztahu k identifikační značce o typovém schválení; 

 
(c) Následující kódy typu musí být použity v uvedeném pořadí pro označení typů vydaných 

rozhodnutí o typovém schválení nebo povolení přepravy: 
 

AF Konstrukční vzor kusu Typ A pro štěpnou látku  
B(U) Konstrukční vzor kusu Typ B(U) [B(U) F pro štěpnou látku] 
B(M) Konstrukční vzor kusu Typ B(M) [B(M) F pro štěpnou látku] 
C Konstrukční vzor kusu Typ C [CF pro štěpnou látku] 
IF Konstrukční vzor  průmyslového kusu pro štěpnou látku 
S Radioaktivní látka zvláštní formy 
LD Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností 
T Přeprava 
X Zvláštní podmínky 
 
V případě konstrukčních vzorů kusu obsahujících hexaflourid uranu, který není štěpnou 
látkou nebo je vyjmutou štěpnou látkou, a na který se žádný z výše uvedených kódů 
nevztahuje, pak se musí použít následující typy kódů: 
 
H(U)   Jednostranné schválení 
H(M)    Mnohostranné schválení 
 

(d) Rozhodnutí o typovém schválení kusu a radioaktivní látky zvláštní formy, kromě vydaných 
podle přechodných ustanovení pododdílu  1.6.6.2 a 1.6.6.3, a rozhodnutí o typovém 
schválení radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, musí být ke kódu připojeny symboly „-
96“. 

 

6.4.23.10 Tyto kódy typu musí být uvedeny takto: 
 

(a) Každé rozhodnutí a každý kus musí být označeny příslušnou identifikační značkou obsahující 
symboly  předepsané v 6.4.23.9 a), b), c) a d) výše, kromě toho, že za druhou závorkou musí 
být kusy opatřeny pouze příslušným kódem typu, případně včetně symbolu „-96“, tj., že  „T“ 
nebo „X“ se nesmějí uvádět v identifikačním nápisu na kusu. Kde rozhodnutí o typovém 
schválení a povolení přepravy jsou kombinována, příslušné kódy typu není třeba opakovat. 
Například: 

 
A/132/B(M)F-96:A Konstrukční vzor kusu typu B(M) schválený pro štěpnou látku, 

vyžadující mnohostranné schválení, pro který příslušný orgán 
Rakouska přidělil číslo konstrukčního typu 132 (pro označení 
kusu i pro rozhodnutí o typovém schválení); 

 
A/132B(M)F-96T Povolení přepravy vydané pro kus označený identifikační 

značkou uvedenou výše (pro označení pouze na rozhodnutí); 
 
A/137/X: Povolení přepravy za zvláštních podmínek, vydané příslušným 

orgánem Rakouska, kterému bylo přiděleno číslo 137 (pro 
označení pouze na rozhodnutí); 

 
A/139/IF-96: Typové schválení průmyslového kusu pro štěpnou látku vydané 

příslušným orgánem Rakouska, kterému bylo přiděleno číslo 139 
(pro označení kusu i rozhodnutí o typovém schválení kusu); a 

 
A/145/H(U)-96: Typové schválení kusu obsahujícího hexafluorid uranu, který je 

vyjmutou štěpnou látkou, vydané příslušným orgánem 
Rakouska, kterému bylo přiděleno číslo 145 (pro označení kusu i 
rozhodnutí o typovém schválení kusu);  

 
(b) Pokud je mnohostranné schválení provedeno validací podle 6.4.23.16, musí být použita 

pouze identifikační značka vydaná zemí původu konstrukčního typu nebo odeslání. Pokud je 
mnohostranné  schválení provedeno vydáním rozhodnutí nebo osvědčení následnými 
zeměmi, musí být označeno příslušnou identifikační značkou a kus, jehož konstrukční typ byl 
takto schválen, musí být označen všemi příslušnými identifikačními značkami.  



 
Například: 

 
A/132/B(M)F-96 
CH/28/B(M)F-96 

 
byly by identifikační značky kusů, které byly původně schváleny Rakouskem a následně byly 
schváleny odděleným osvědčením Švýcarskem. Dodatečné identifikační značky byly by 
uvedeny na kusu podobným způsobem; 

 
(c) Revize rozhodnutí nebo osvědčení musí být vyznačena zápisem uvedeným v závorkách za 

identifikační značkou. Například A/132/B(M)F-96 (Rev. 2) by značilo druhou revizi 
rakouského osvědčení o typovém schválení kusu; nebo A/132/B(M)F-96 (Rev. 0) by 
označovalo původní vydání rakouského osvědčení o typovém schválení kusu. Pro původní 
vydání zápis v závorkách je nepovinný a jiná slova, jako „Původní vydání“ mohou být též 
použita místo „Rev 0“. Čísla revizí rozhodnutí nebo osvědčení smějí být vydávána pouze 
zemí, která vydala původní rozhodnutí nebo osvědčení o schválení.  

 
(d) Dodatečné symboly (které mohou být nezbytné podle národních předpisů) mohou být 

doplněny v závorkách na konec identifikační značky; například A/132/B(M)F-96(SP503);  
 
(e) Není nutno měnit identifikační značku na obalu pokaždé, kdy je provedena revize rozhodnutí 

o typovém schválení. Takové opětné označení musí být provedeno pouze v těch případech, 
kdy revize rozhodnutí o typovém schválení kusu má za následek změnu písmena kódu typu, 
uvedeného za druhou závorkou.  

 

6.4.23.11 Každé rozhodnutí o typovém schválení vydané příslušným orgánem pro radioaktivní látku zvláštní 
formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností musí obsahovat tyto údaje: 

 

(a) Typ rozhodnutí nebo osvědčení; 
 
(b) Identifikační značka vydaná příslušným orgánem; 
 
(c) Datum vydání a datum skončení platnosti; 
 
(d) Seznam příslušných národních a mezinárodních předpisů včetně vydání IAEA Regulations 

for the Safe Transport of Radioactive Material (MAAE Pravidla pro bezpečnou dopravu 
radioaktivních látek), podle kterých byla radioaktivní látka zvláštní formy nebo radioaktivní 
látka schválena; 

 
(e) Identifikace radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou rozptýlitelností; 
 
(f) Popis radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky s malou rozptýlitelností; 
 
(g) Specifikace konstrukčního typu pro radioaktivní látky zvláštní formy nebo radioaktivní látky 

s malou rozptýlitelností, která může zahrnovat odkazy na výkresy; 
 
(h) Specifikace radioaktivního obsahu, která zahrnuje obsažené aktivity a která může zahrnovat 

fyzikální a chemickou formu; 
 
(i) Specifikace příslušného programu zajištění jakosti, jak je požadováno v oddílu 1.7.3; 
 
(j) Odkaz na pokyny zpracované žadatelem týkající se zvláštních činností, které mají být 

provedeny před odesláním; 
 

(k) Odkaz na totožnost žadatele, pokud to bude považovat příslušný orgán za vhodné; 
 
(l) Podpis a identifikace orgánu vydávajícího rozhodnutí nebo osvědčení. 

 

6.4.23.12 Každé rozhodnutí o povolení přepravy za zvláštních podmínek, vydané  příslušným  orgánem musí 
obsahovat tyto údaje: 

 
(a) Typ rozhodnutí nebo osvědčení; 



 
(b) Identifikační značka vydaná příslušným orgánem; 
 
(c) Datum vydání a datum skončení platnosti; 
 
(d) Způsob(y) přepravy; 
 
(e) Jakékoli omezení způsobu přepravy, typ vozidla, kontejneru a jakékoli pokyny pro dopravní 

trasu, 
 
(f) Seznam příslušných národních a mezinárodních předpisů včetně vydání IAEA Regulations 

for the Safe Transport of Radioactive Material (MAAE Pravidla pro bezpečnou dopravu 
radioaktivních látek), podle kterých byla zvláštní dohoda schválena; 

 
(g) Následující prohlášení: 
 
  „Toto rozhodnutí nezbavuje odesilatele odpovědnosti za plnění jakýchkoli požadavků vlády 

jakékoli země, kterou bude kus procházet nebo do které bude přepraven.“ 
  
(h) Odkazy na rozhodnutí pro alternativní radioaktivní obsahy, na schválení provedené validací 

jinými příslušnými orgány, nebo jiné doplňkové technické údaje, které příslušný orgán 
považuje za vhodné; 

 
(i) Popis obalu s odkazem na výkresy nebo specifikaci konstrukčního vzoru. Pokud to příslušný 

orgán považuje za vhodné, musí být též uvedeno reprodukovatelné vyobrazení ne větší než 
21 cm x 30 cm ilustrující provedení kusu doprovázené stručným popisem obalu, včetně 
materiálů, z něhož byl vyroben, celková hmotnost, vnější rozměry a vzhled; 

 
(j) Specifikace schválených radioaktivních obsahů, včetně jakýchkoli omezení radioaktivních 

obsahů, které by nemohly být zřejmé z povahy obalu. Musí být též uvedeny fyzikální a 
chemické formy, obsažené aktivity (pokud je to vhodné, včetně aktivit jednotlivých izotopů), 
množství v gramech (pro štěpnou látku) a, pokud je to vhodné, údaj, že se jedná o 
radioaktivní látku zvláštní formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností; 

 
(k) Dodatečně pro kusy obsahující štěpnou látku: 

 
(i) podrobný popis schváleného radioaktivního obsahu; 
 
(ii) hodnota indexu bezpečné podkritičnosti; 

 
(iii) odkaz na doklad prokazující zachování podkritického stavu obsahu; 
 
(iv) jakékoli zvláštní prostředky, na jejichž základě se uvažovala nepřítomnost vody  v 

určitých prázdných prostorech při hodnocení podkritičnosti; 
 

(v) jakákoli dovolená odchylka (na základě 6.4.11.4 (b)) pro změnu multiplikace 
neutronů předpokládané v hodnocení podkritičnosti jako důsledek; skutečných 
hodnot ozáření a  

 
(vi) rozsah okolní teploty, pro kterou byla přeprava za zvláštních podmínek povolena; 

 

(l) Podrobný seznam jakýchkoli dodatečných provozních opatření požadovaných pro přípravu, 
nakládku, přepravu, vykládku a manipulaci se zásilkou a jakákoli ustanovení o umísťování na 
dopravním prostředku k bezpečnému odvodu tepla; 

 
(m) Důvody pro přepravu za zvláštních podmínek, pokud to vyžaduje příslušný orgán; 
 
(n) Popis kompenzačních opatření, která mají být provedena jako důsledek přepravy za 

zvláštních podmínek; 
 
(o) Odkaz na pokyny vypracované žadatelem vztahující se na použití obalu nebo zvláštní 

činnosti, které musí být provedeny před odesláním; 
 
(p) Popis okolních podmínek uvažovaných při projekci konstrukčního typu, pokud neodpovídají 

podmínkám uvedeným v 6.4.8.5, 6.4.8.6 a 6.4.8.15, pokud je to vhodné; 



 
(q) Jakákoli nouzová opatření považovaná příslušným orgánem za nezbytná; 
 
(r) Specifikace vhodného programu zajištění jakosti, jak je požadováno v oddílu 1.7.3;  
 
(s) Odkaz na totožnost žadatele a na totožnost dopravce, pokud to bude považovat  příslušný 

orgán za vhodné; 
 
(t) Podpis a identifikace orgánu vydávajícího rozhodnutí nebo osvědčení. 
 

6.4.23.13 Každé rozhodnutí nebo osvědčení o povolení přepravy vydané příslušným orgánem musí obsahovat 
tyto údaje: 

 
(a) Typ rozhodnutí nebo osvědčení; 
 
(b) Identifikační značka(y) vydaná(é) příslušným orgánem; 
 
(c) Datum vydání a datum skončení platnosti; 
 
(d) Seznam příslušných národních a mezinárodních předpisů včetně vydání IAEA Regulations 

for the Safe Transport of Radioactive Material (MAAE Pravidla pro bezpečnou dopravu 
radioaktivních látek), podle kterých bylo odeslání schváleno; 

 
(e) Jakékoli omezení způsobu přepravy, typu vozidla, kontejneru a jakékoli pokyny pro trasu 

přepravy, 
 
(f) Následující prohlášení: 
 
  „Toto rozhodnutí nebo osvědčení nezbavuje odesilatele odpovědnosti za plnění jakýchkoli 

požadavků vlády jakékoli země, kterou bude kus procházet nebo do které bude přepraven.“ 
 
(g) Podrobný seznam jakýchkoli dodatečných provozních opatření požadovaných pro přípravu, 

nakládku, přepravu, vykládku a manipulaci se zásilkou a jakákoli ustanovení o umísťování na 
dopravním prostředku k bezpečnému odvodu tepla nebo udržení podkritického stavu; 

 
(h) Odkaz na pokyny zpracované žadatelem týkající se zvláštních činností, které mají být 

provedeny před odesláním; 
 
(i) Odkaz na příslušné (á) rozhodnutí nebo osvědčení o typovém schválení; 

 
(j) Specifikace schválených radioaktivních obsahů, včetně jakýchkoli omezení radioaktivních 

obsahů, které by nemohly být zřejmé z povahy obalu. Musí být též uvedeny fyzikální a 
chemické formy, obsažené aktivity (pokud je to vhodné, včetně aktivit různých izotopů), 
množství v gramech (pro štěpnou látku) a, pokud je to vhodné,; údaj, že se jedná o 
radioaktivní látku zvláštní formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností; 

 
(k) Jakákoli nouzová opatření považovaná příslušným orgánem za nezbytná; 
 
(l) Specifikace vhodného programu zajištění jakosti, jak je požadováno v oddílu 1.7.3;     
 
(m) Odkaz na totožnost žadatele, pokud to bude považovat  příslušný orgán za vhodné; 
 
(n) Podpis a identifikace orgánu vydávajícího rozhodnutí nebo osvědčení. 

 

6.4.23.14 Každé rozhodnutí nebo osvědčení o typovém schválení kusu vydané příslušným orgánem musí 
obsahovat tyto údaje: 

 
(a) Typ rozhodnutí nebo osvědčení; 
 
(b) Identifikační značka vydaná příslušným orgánem; 
 
(c) Datum vydání a datum skončení platnosti; 
 
(d) Jakékoli omezení způsobu přepravy, pokud je to vhodné; 



 
(e) Seznam příslušných národních a mezinárodních předpisů včetně vydání IAEA Regulations 

for the Safe Transport of Radioactive Material (MAAE Pravidla pro bezpečnou dopravu 
radioaktivních látek), podle kterých byl kus typově schválen; 

 
(f) Následující prohlášení: 
  „Toto rozhodnutí nebo osvědčení nezbavuje odesilatele odpovědnost za plnění jakýchkoli 

požadavků vlády jakékoli země, kterou bude kus procházet nebo do které bude přepraven.“; 
 

(g) Odkazy na rozhodnutí nebo osvědčení pro alternativní radioaktivní obsahy, na schválení 
provedené validací jinými příslušnými orgány, nebo jiné doplňkové technické údaje, které 
příslušný orgán považuje za vhodné; 

 
(h) Prohlášení o rozhodnutí nebo osvědčení o povolení přepravy, pokud je povolení přepravy 

podle 5.1.5.1.2 vyžadováno; 
 
(i) Identifikace obalu; 
  
(j) Popis obalu s odkazem na výkresy nebo specifikaci konstrukčního typu. Pokud to příslušný 

orgán považuje za vhodné, musí být též uvedeno reprodukovatelné vyobrazení ne větší než 
21 cm x 30 cm ilustrující provedení kusu doprovázené stručným popisem obalu, včetně 
materiálů, z něhož byl vyroben, celková hmotnost, vnější rozměry a vzhled; 

 
(k) Specifikace konstrukčního typu odkazem na výkresy; 
 
(l) Specifikace schválených radioaktivních obsahů, včetně jakýchkoli omezení radioaktivních 

obsahů, které by nemohly být zřejmé z povahy obalu. Musí být též uvedeny fyzikální a 
chemické formy, obsažené aktivity (pokud je to vhodné, včetně aktivit různých izotopů), 
množství v gramech (pro štěpnou látku) a, pokud je to vhodné, údaj, že se jedná o 
radioaktivní látku zvláštní formy nebo radioaktivní látku s malou rozptýlitelností; 

(m) Popis kontejmentového (zádržného) systému; 
 
(n) Dodatečně pro kusy obsahující štěpnou látku: 

 
(i) podrobný popis schváleného radioaktivního obsahu; 
 
(ii) Popis kontejmentového (omezujícího) systému; 
 
(iii) hodnota indexu bezpečné podkritičnosti; 
 
(iv) odkaz na doklad prokazující zachování podkritického stavu obsahu; 

 
(v) jakékoli zvláštní prostředky, na jejichž základě se uvažovala nepřítomnost vody 

v určitých prázdných prostorech při  hodnocení podkritičnosti; 
 

(vi) jakákoli dovolená odchylka (na základě 6.4.11.4 (b)) pro změnu multiplikace 
neutronů předpokládané v hodnocení podkritičnosti jako důsledek skutečných 
hodnot ozáření; a  

 
(vii) rozsah okolní teploty, pro kterou byl kus typově schválen; 

 
(o) Pro kusy typu B(M) výčet uvádějící ty požadavky uvedené v 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 

a 6.4.8.9 až 6.4.8.15, které kus nesplňuje, a jakékoli rozšiřující informace, které mohou být 
užitečné pro jiné příslušné orgány; 

 
(p) Pro kusy obsahující více než 0,1 kg hexafluoridu uranu výčet uvádějící ta ustanovení, 

pododdílu 6.4.6.4, kterých bylo využito, pokud tomu tak bylo, a jakékoli doplňující informace, 
které mohou být užitečné pro jiné příslušné orgány; 

 
(q) Podrobný seznam jakýchkoli dodatečných provozních opatření požadovaných pro přípravu, 

nakládku, přepravu, vykládku a manipulaci se zásilkou a jakákoli ustanovení o umísťování na 
dopravním prostředku k bezpečnému odvodu tepla; 

 
(r) Odkaz na pokyny zpracované žadatelem týkající se použití obalu nebo zvláštních činností, 

které mají být provedeny před odesláním; 
 



(s) Výčet okolních podmínek předpokládaných při projektování konstrukčního typu, pokud 
neodpovídají podmínkám uvedeným v 6.4.8.5, 6.4.8.6 a 6.4.8.15, pokud je to vhodné; 

 
(t) Specifikace vhodného programu zajištění jakosti, jak je požadováno v oddílu 1.7.3; 
 
(u) Jakákoli nouzová opatření považovaná příslušným orgánem za nezbytná; 
 
(v) Odkaz na totožnost žadatele, pokud to bude považovat  příslušný orgán za vhodné; 
 
(w) Podpis a identifikace orgánu vydávajícího rozhodnutí nebo osvědčení. 

 
6.4.23.15 Příslušný orgán musí být informován o sériovém čísle každého obalu vyrobeného podle jím typově 

schváleného konstrukčního vzoru podle 1.6.6.2.1, 1.6.6.2.2, 6.4.22.2, 6.4.22.3 a 6.4.22.4.  
 
6.4.23.16 Mnohostranné schválení může být provedeno validací původního rozhodnutí nebo osvědčení 

vydaného příslušným orgánem země původu konstrukčního typu nebo odeslání. Taková validace 
může mít formu rubopisu na původním rozhodnutí nebo osvědčení nebo může být provedena 
vydáním odděleného rubopisu, přílohy, dodatku atd. příslušným orgánem země, kterou zásilka 
prochází nebo do které zásilka přichází.  


