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Klasifikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KAPITOLA 2.1 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
 
2.1.1  Úvod 
 
 
2.1.1.1  V ADR jsou následující třídy nebezpečných věcí: 
 

Třída 1  Výbušné látky a předměty 
Třída 2  Plyny 
Třída 3  Hořlavé kapaliny 
Třída 4.1  Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné 

látky 
Třída 4.2  Samozápalné látky 
Třída 4.3  Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 
Třída 5.1  Látky podporující hoření  
Třída 5.2  Organické peroxidy 
Třída 6.1  Toxické látky 
Třída 6.2  Infekční látky 
Třída 7  Radioaktivní látky 
Třída 8  Žíravé látky 
Třída 9  Jiné nebezpečné látky a předměty 

 
 
2.1.1.2  Ke každé položce v různých třídách je přiřazeno UN číslo. Používají se následující druhy položek:  
 

A. Samostatné položky pro přesně definované látky nebo předměty, včetně položek 
pokrývajících více isomerů, např.: 

    
   UN  1090 ACETON 
   UN  1104 AMYLACETÁTY 
   UN  1194 ETHYLNITRIT, ROZTOK 
 

B. Druhové položky pro přesně definované skupiny látek nebo předmětů, které nejsou j.n. 
položkami, např.: 

 
   UN 1133 LEPIDLA 
   UN 1266 VÝROBKY KOSMETICKÉ 
   UN 2757 PESTICID KARBAMÁT,TUHÝ, TOXICKÝ 
   UN 3101 PEROXID ORGANICKÝ TYP B, KAPALNÝ 
 

C. Specifické j.n. položky zahrnující skupiny látek nebo předmětů určité chemické nebo 
technické povahy, jinde nejmenované, např.: 

 
   UN 1477 DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N. 
   UN 1987 ALKOHOLY, J.N. 
 

D. Všeobecné j.n. položky zahrnující skupiny látek nebo předmětů, mající  jednu nebo více 
všeobecných nebezpečných vlastností, jinde nejmenované, např. 

 
   UN 1325 LÁTKA , HOŘLAVÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N. 
   UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ , J.N. 
 

Položky definované pod písmeny B, C a D se označují jako hromadné položky. 
 

2.1.1.3  Pro účely balení jsou látky, kromě látek tříd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a kromě samovolně se rozkládajících 
látek třídy 4.1, přiřazeny k obalovým skupinám v závislosti na svém stupni nebezpečí:  

 



 
 

Obalová skupina I : látky velmi nebezpečné  
Obalová skupina II : látky středně nebezpečné  
Obalová skupina III : látky málo nebezpečné   

 
Obalová skupina (obalové skupiny), k nimž je látka přiřazena, je (jsou) uvedena(y) v tabulce A 
kapitoly 3.2. 

 
 
2.1.2  Zásady klasifikace  
 
2.1.2.1  Nebezpečné věci, které spadají pod název třídy, jsou definovány na základě svých vlastností dle 

pododdílu 2.2.x.1 odpovídající třídy. Zařazení nebezpečných věcí do určité třídy a přiřazení k 
obalové skupině se provádí podle kritérií uvedených ve stejném pododdílu 2.2.x.1. Přiřazení jednoho 
nebo více vedlejších nebezpečí nebezpečné látce nebo předmětu se provádí podle kritérií třídy nebo 
tříd odpovídajících těmto nebezpečím, uvedených v příslušném(-ých) pododdílu(-ech) 2.2.x.1. 
 

 
2.1.2.2 Všechny položky nebezpečných věcí jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 v číselném pořadí UN 

čísel. Tato tabulka obsahuje odpovídající informace o uvedených věcech, jako pojmenování, třídu, 
obalovou(-é) skupinu(-y), bezpečnostní značku(y), která(é) musí být umístěna(y), jakož i ustanovení 
o balení a přepravě 1. 

 

2.1.2.3  K přepravě nejsou připuštěny nebezpečné věci uvedené nebo definované v pododdílu 2.2.x.2 každé 
třídy.  

 

2.1.2.4 Jmenovitě neuvedené nebezpečné věci, tj. věci, které nejsou uvedeny jako samostatné položky v 
tabulce A kapitoly 3.2 a které nejsou uvedeny ani definovány v jednom z výše uvedených pododdílů 
2.2.x.2, musí být zařazeny do příslušné třídy v souladu s postupem dle oddílu 2.1.3. Dále musí být 
stanoveno vedlejší nebezpečí (pokud je) a obalová skupina (pokud je). Po stanovení třídy, vedlejšího 
nebezpečí (pokud je) a obalové skupiny (pokud je), musí být určeno odpovídající UN 
číslo.Rozhodovací stromy uvedené v pododdílu 2.2.x.3 (seznam hromadných položek) na konci 
každé třídy uvádějí určující parametry pro výběr    

 

 příslušné hromadné položky (UN čísla). Ve všech případech musí být vybrána nejspecifičtější 
hromadná položka zahrnující vlastnosti látky nebo předmětu v pořadí vyjádřeném v pododdílu 2.1.1.2 
písmeny B, C a D. Pouze v tom případě, že látka nebo předmět nemohou být zařazeny pod položku  
typu B nebo C podle pododdílu 2.1.1.2, je možné je zařadit pod položku typu D. 

 

2.1.2.5  Na základě zkušebních postupů kapitoly 2.3 a kritérií stanovených v pododdílech 2.2.x.1 jednotlivých 
tříd může být stanoveno, jak je to uvedeno ve zmíněných pododdílech, že látka, roztok nebo směs 
určité třídy, které jsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, nesplňují kritéria této třídy. V tomto 
případě nenáleží dotyčná látka, roztok nebo směs do této třídy. 

 
2.1.2.6 Pro účely klasifikace jsou látky s bodem tání nebo počátkem tání 20°C nebo nižším p ři tlaku 101,3 

kPa  považovány za kapalné látky. Viskózní látku, pro kterou nelze stanovit přesný bod tání, je třeba 
podrobit zkoušce dle ASTM D 4359-90 nebo zkoušce stanovení tekutosti (zkouška penetrometrem) 
předepsané v oddílu 2.3.4. 

 
 
2.1.3  Klasifikace jmenovit ě neuvedených látek, v četně roztok ů a směsí 

(jako p řípravky a odpady) 
 
2.1.3.1  Látky, včetně roztoků a směsí, jmenovitě neuvedené, musí být zařazeny podle svého stupně 

nebezpečnosti na základě  kritérií uvedených v pododdílu 2.2.x.1 jednotlivých tříd. Nebezpečí 
vyplývající z látky musí být určeno(a) na základě jejích fyzikálních, chemických a fyziologických 

                                                           

1  Abecední seznam těchto položek byl připraven sekretariátem a je uveden v tabulce B kapitoly 3.2. Tato tabulka není oficiální částí ADR. 



 
 

vlastností. Tyto vlastnosti je nutné rovněž zohlednit, pokud praktické zkušenosti vedou k přísnějšímu 
zařazení. 

 
2.1.3.2  Látka jmenovitě neuvedená v tabulce A kapitoly 3.2, která vykazuje jediné nebezpečí, musí být 

zařazena do příslušné třídy pod hromadnou položku dle pododdílu 2.2.x.3 této třídy. 
 
2.1.3.3  Roztok nebo směs obsahující jen jednu nebezpečnou látku, jmenovitě uvedenou v tabulce A kapitoly 

3.2, společně s jednou nebo více  látkami, které nejsou nebezpečné, musí být považována za 
nebezpečnou látku jmenovitě uvedenou, ledaže by:  

 
(a) roztok nebo směs byly zvlášť jmenovitě uvedeny v tabulce A  kapitoly 3.2, nebo 

 
(b) z údajů pod položkou pro tuto nebezpečnou látku je zcela jasné, že je použitelná jen pro 

čistou nebo technicky čistou látku, nebo 
 

(c) třída, fyzikální stav nebo obalová skupina tohoto roztoku nebo směsi je odlišná od třídy, 
fyzikálního stavu nebo obalové skupiny této nebezpečné látky. 

 
V případě odstavce (b) nebo (c) musí být roztok nebo směs zařazena jako jmenovitě neuvedená 
látka, se zohledněním případného vedlejšího nebezpečí, do odpovídající třídy a přiřazena pod 
vhodnou hromadnou položku podle pododdílu 2.2.x.3, ledaže by roztok nebo směs neodpovídaly 
kriteriím žádné třídy a proto nepodléhaly předpisům ADR. 

 
2.1.3.4  Roztoky a směsi obsahující látku spadající pod jednu z položek uvedených v odstavci 2.1.3.4.1 nebo 

2.1.3.4.2 musí být zařazeny podle ustanovení těchto odstavců. 
 
2.1.3.4.1 Roztoky a směsi, obsahující jednu z následujících jmenovitě uvedených látek, musí být vždy 

přiřazeny pod stejnou položkou, jako v nich obsažená látka, za podmínky, že tyto roztoky a směsi 
nemají nebezpečné vlastnosti uvedené v  odstavci 2.1.3.5.3: 

 
- Třída 3 

 
UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANÝ 
UN 2481 ETHYLISOKYANÁT 
UN 3064 NITROGLYCERIN, ROZTOK V ALKOHOLU s více než 1%, ale nejvýše 

5% nitroglycerinu 
- Třída 6.1 

 
UN 1051 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující méně než 3% vody 
UN 1185 ETYLENIMIN, STABILIZOVANÝ 
UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU 
UN 1613 KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ, VODNÝ ROZTOK (KYANOVODÍK, 

VODNÝ ROZTOK), obsahující nejvýše 20% kyanovodíku 
UN 1614 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující méně než 3% vody a 

nasáklý v porézní inertní hmotě 
UN 1994  PENTAKARBONYL ŽELEZA 
UN 2480  METHYLISOKYANÁT 
UN 3294 KYANOVODÍK,  ROZTOK V ALKOHOLU,obsahující nejvýše 45 % 

kyanovodíku 
 

- Třída 8 
 

UN 1052 FLUOROVODÍK, BEZVODÝ 
UN 1744 BROM nebo BROM, ROZTOK 
UN 1790 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ, roztok, s více než 85% fluorovodíku 
UN 2576 BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENÝ  

 
 
2.1.3.4.2 Roztoky a směsi obsahující látky spadající pod jednu z následujících položek třídy 9: 

 
 UN 2315 BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, KAPALNÉ (PCB)  
 UN 3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ, nebo 
 UN 3151 TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ 



 
 

 UN 3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ  
 UN 3152 TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ, nebo 
 UN 3432 BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, TUHÉ (PCB)  

 musí být vždy přiřazeny pod tutéž položku třídy 9, pokud 
- neobsahují žádnou další nebezpečnou složku, jinou než složky obalové skupiny III tříd 3, 

4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 nebo 8; a 
- nemají nebezpečné vlastnosti uvedené v odstavci 2.1.3.5.3. 

 
2.1.3.5 Látky jmenovitě neuvedené v tabulce A kapitoly 3.2, mající více nebezpečných vlastností, jakož i 

roztoky a směsi obsahující více nebezpečných látek, musí být přiřazeny pod hromadnou položku (viz 
pododdíl 2.1.2.4) a obalovou skupinou příslušné třídy v závislosti na svých nebezpečných 
vlastnostech. Takovéto zařazení podle nebezpečných vlastností musí být provedeno následovně:  

 
2.1.3.5.1  Fyzikální, chemické a fyziologické charakteristiky musí být určeny měřením nebo výpočtem a 

zařazení látek, roztoků nebo směsi musí být provedeno podle kritérií uvedených v pododdíle 2.2.x.1 
jednotlivých tříd. 

 
2.1.3.5.2  Je-li toto určení možné jen s neúměrně vysokými náklady (např. u určitých odpadů), musí být látka, 

roztok nebo směs zařazena do třídy komponentu, který představuje převažující nebezpečí. 
 
2.1.3.5.3  Pokud nebezpečné vlastnosti látky, roztoku nebo směsi spadají do více než jedné třídy nebo skupiny 

látek uvedených níže, potom látka, roztok nebo směs musí být zařazeny do třídy nebo skupiny látek 
odpovídající převažujícímu nebezpečí na základě následujícího pořadí: 

 

(a) látky třídy 7 (kromě radioaktivních látek ve vyjmutých kusech, u kterých převažují jiné 
nebezpečné vlastnosti); 

 
(b) látky třídy 1; 
 
(c) látky třídy 2; 
 
(d) znecitlivěné kapalné výbušné látky třídy 3; 
 
(e) samovolně se rozkládající látky a  znecitlivěné tuhé výbušné látky třídy 4.1; 
 
(f) pyroforní látky třídy 4.2; 
 
(g) látky třídy 5.2; 
 
(h) látky třídy 6.1 nebo 3, které na základě své toxicity při vdechnutí musí být přiřazeny 

k obalové skupině I [látky splňující klasifikační kritéria třídy 8 a mající toxicitu při vdechnutí 
prachů a mlhy (LC50) v rozsahu obalové skupiny I, ale toxicita při požití nebo při dotyku 
s pokožkou jen v rozsahu obalové skupiny III nebo nižší, musí být zařazeny do třídy 8]; 

 
(i) infekční látky třídy 6.2. 
 

2.1.3.5.4 Pokud nebezpečné vlastnosti látky spadají do více tříd nebo skupin látek, které nejsou uvedeny v 
odstavci 2.1.3.5.3, musí být látka zařazena stejným postupem, avšak odpovídající třída se vybere 
podle tabulky převažujících nebezpečí v pododdíle 2.1.3.10.  

 
2.1.3.5.5 Je-li látka, která se má přepravovat, odpadem se složením, které není přesně známo, smí být její 

přiřazení k UN číslu a obalové skupině podle 2.1.3.5.2 založeno na odesilatelově znalosti odpadu, 
včetně všech dostupných technických a bezpečnostních údajů, jak jsou vyžadovány platnou 
legislativou pro bezpečnost a životní prostředí 2  

 
V případě pochybnosti musí být zvolena nejvyšší úroveň nebezpečí. 

 

                                                           
2 Takovou legislativou je např. rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze 3. května 2000 nahrazující rozhodnutí 94/3/ES stanovící seznam odpadů na základě článku 1(a) směrnice 

Rady 75/442/EHS o odpadech (nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (Úřední věstník Evropských společenství č. L 114 z 27. dubna 2006, strana 9)) 
a rozhodnutí Rady 94/904/ES stanovící seznam nebezpečných odpadů na základě článku 1(4) směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úřední věstník 
Evropských společenství č. L 226 ze 6. září 2000, strana 3). 



 
 

Jestliže je však možno na základě znalosti složení odpadu a fyzikálních a chemických vlastností jeho 
identifikovaných složek dokázat, že vlastnosti odpadu neodpovídají vlastnostem obalové skupiny I, 
smí být odpad zařazen pod nejvhodnější j.n. položku obalové skupiny II. 

 
Tento postup nesmí být použit pro odpady obsahující látky zmíněné v 2.1.3.5.3, látky třídy 4.3, látky 
případu zmíněného v 2.1.3.7 ani pro látky, které nejsou připuštěny k přepravě podle pododdílů 
2.2.x.2. 

2.1.3.6 Je vždy nutno použít nejspecifičtější hromadné položky (viz pododdíl 2.1.2.4), tj. všeobecné j.n.. 
položky se používá jen tehdy, pokud nelze použít druhové položky nebo specifické j.n. položky. 

. 
2.1.3.7 Roztoky a směsi látek podporujících hoření nebo látek, jejichž vedlejším nebezpečím je podpora 

hoření, mohou mít výbušné vlastnosti. V tomto případě nejsou připuštěny k přepravě, ledaže by 
splňovaly předpisy pro třídu 1. 

 

2.1.3.8 Látky tříd 1 až 9 , jiné než jsou látky přiřazené k UN číslům 3077 nebo 3082, splňující kritéria 
odstavce 2.2.9.1.10 se navíc ke svým nebezpečím tříd 1 až 9 považují za látky ohrožující životní 
prostředí. Jiné látky splňující kritéria odstavce 2.2.9.1.10 se přiřadí k UN číslům 3077 nebo 3082, jak 
je to náležité. 

 
2.1.3.9  Odpady, které nesplňují kritéria pro zařazení do tříd 1 až 9, avšak spadají pod Basilejskou úmluvu 

o kontrol pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, se smějí 
přepravovat pod UN čísly 3077 nebo 3082. 

 
 



 
 

 
2.1.3.10 Tabulka p řevažujících nebezpe čí 
Třída a 
obalová 
skupina 

4.1 II 4.1 III 4.2 II 4.2 III 4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 5.1 II 5.1 III 6.1 I 

DERMAL 
6.1 I 

ORAL 
6.1 II 6.1 III 8 I 8 II 8 III 9 

3 I SOL LIQ 
4.1 3 I 

SOL LIQ 
4.1 3 I 

SOL LIQ 
4.2 3 I 

SOL LIQ 
4.2 3 I 

4.3 I 4.3 I 4.3 I SOL LIQ 
5.1 I 3 I 

SOL LIQ 
5.1 I 3 I 

SOL LIQ 
5.1 I 3 I 

3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 

3 II SOL LIQ 
4.1 3 II 

SOL LIQ 
4.1 3 II 

SOL LIQ 
4.2 3 II 

SOL LIQ 
4.2 3 II 

4.3 I 4.3 II 4.3 II SOL LIQ 
5.1 I 3 I 

SOL LIQ 
5.1 II 3 II 

SOL LIQ 
5.1 II 3 II 

3 I 3 I 3 II 3 II 8 I 3 II 3 II 3 II 

3 III SOL LIQ 
4.1 3 II 

SOL LIQ 
4.1 3 III 

SOL LIQ 
4.2 3 II 

SOL LIQ 
4.2 3 III 

4.3 I 4.3 II 4.3 III SOL LIQ 
5.1 I 3 I 

SOL LIQ 
5.1 II 3 II 

SOL LIQ 
5.1 III 3 III 

6.1 I 6.1 I 6.1 II 3 III *) 8 I 8 II 3 III 3 III 

4.1 II   4.2 II 4.2 II 4.3 I 4.3 II 4.3 II 5.1 I 4.1 II 4.1 II 6.1 I 6.1 I SOL LIQ 
4.1 II 6.1II 

SOL LIQ 
4.1 II 6.1II 

8 I SOL LIQ 
4.1 II 8 II 

SOL LIQ 
4.1 II 8 II 

4.1 II 

4.1 III   4.2 II 4.2 III 4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 4.1 II 4.1 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II SOL LIQ 
4.1 III  
      6.1 III 

8 I 8 II SOL LIQ 
4.1 III 8 
III 

4.1 III 

4.2 II     4.3 I 4.3 II 4.3 II 5.1 I 4.2 II 4.2 II 6.1 I 6.1 I 4.2 II 4.2 II 8 I 4.2 II 4.2 II 4.2 II 
4.2 III     4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 5.1 II 4.2 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II 4.2 III 8 I 8 II 4.2 III 4.2 III 
4.3 I        5.1 I 4.3 I 4.3 I 6.1 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 
4.3 II        5.1 I 4.3 II 4.3 II 6.1 I 4.3 I 4.3 II 4.3 II 8 I 4.3 II 4.3 II 4.3 II 
4.3 III        5.1 I 5.1 II 4.3 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II 4.3 III 8 I 8 II 4.3 III 4.3 III 
5.1 I           5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 
5.1 II           6.1 I 5.1 I 5.1 II 5.1 II 8 I 5.1 II 5.1 II 5.1 II 
5.1 III           6.1 I 6.1 I 6.1 II 5.1 III 8 I 8 II 5.1 III 5.1 III 
6.1 I 
DERMAL 

              SOL LIQ 
6.1 I 8 I 

6.1 I 6.1 I 6.1 I 

6.1 I 
ORAL 

              SOL LIQ 
6.1 I 8 I 

6.1 I 6.1 I 6.1 I 

6.1 II 
INHAL 

              SOL LIQ 
6.1 I 8 I 

6.1 II 6.1 II 6.1 II 

6.1 II 
DERMAL 

              SOL LIQ 
6.1 I 8 I 

SOL LIQ 
6.1 II 8 II 

6.1 II 6.1 II 

6.1 II 
ORAL 

  SOL        = tuhé látky a směsi 
LIQ         = kapalné látky, směsi a roztoky 
DERMAL = toxicita při absorpci pokožkou 
ORAL       = toxicita při požití 
INHAL       = toxicita při vdechnutí 
*)  Třída 6.1 pro pesticídy. 

8 I SOL LIQ 
6.1 II 8 II 

6.1 II 6.1 II 

6.1 III   8 I 8 II 8 III 6.1 III 
8 I      8 I 
8 II      8 II 
8 III      8 III 

 



 
 

POZNÁMKA 1:  Příklady pro použití tabulky  
 
Zařazení jediné látky 

 
  Popis zařazované látky: 
 

Amin, jmenovitě neuvedený, vyhovující kritériím pro třídu 3, obalovou skupinu  II, jakož i kritériím pro 
třídu 8, obalovou skupinu I. 

 
Postup: 

 
Průsečík řádky 3 II se sloupcem 8 I dává 8 I.  
Tento amin je tímto zařazen do třídy 8, a sice pod: 
 
UN 2734 AMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo UN 2734 POLYAMINY, KAPALNÉ, 
ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N., obalová skupina I. 

 
Zařazení směsi 

 
Popis zařazované směsi: 

 
Směs skládající se z hořlavé kapaliny třídy 3, obalové skupiny III, toxické látky třídy 6.1, obalové  
skupiny II, a žíravé látky třídy 8, obalové skupiny I. 
 
Postup: 
 
Průsečík řádky 3 III se sloupcem 6.1 II dává 6.1 II. 
Průsečík řádky 6.1 II se sloupcem 8 I  dává 8 I LIQ. 
Tato blíže nedefinovaná směs je tímto zařazena do třídy 8, a sice pod: 
 
UN 2922 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ,TOXICKÁ, J.N., obalová skupina  I. 

 
  POZNÁMKA 2:  Příklady za řazení roztok ů a směsí do t řídy a obalové skupiny : 
 

Roztok fenolu třídy 6.1, obalové skupiny II, v benzenu třídy 3, obalové skupiny II, musí být zařazen 
do třídy 3, obalové skupiny II. Tento roztok musí být na základě toxicity fenolu zařazen pod UN 1992 
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. třídy 3, obalové skupiny II. 

 
Tuhá směs arzeničnanu sodného třídy 6.1, obalové skupiny II, a hydroxidu sodného třídy 8, obalové 
skupiny II, musí být zařazena pod UN 3290 LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, 
J.N. do třídy 6.1, obalové skupiny II. 

 
Roztok surového nebo rafinovaného naftalenu třídy 4.1, obalové skupiny III, v benzinu třídy 3, 
obalové skupiny II, musí být zařazen pod UN 3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. do třídy 3, 
obalové skupiny II. 

 
Směs uhlovodíků třídy 3, obalové skupiny III, a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, obalové 
skupiny II, musí být zařazena pod UN 2315 BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, KAPALNÉ nebo UN 
3432 BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, TUHÉ do třídy 9, obalové skupiny II. 

Směs propyleniminu třídy 3 a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, obalové skupiny II, musí být 
zařazena pod UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANÝ do třídy 3. 

 
2.1.4  Klasifikace zkušebních vzork ů 
 
2.1.4.1 Jestliže třída látky není přesně známa a látka je přepravována k dalšímu zkoušení, musí být 

zařazena na základě znalostí odesílatele do předběžné třídy, pod předběžné oficiální pojmenování 
pro přepravu a pod předběžné UN  číslo, a sice za použití: 

  
(a) klasifikačních kritérií kapitoly 2.2; a 

(b) ustanovení této kapitoly. 

 



 
 

Musí se použít nejpřísnější obalové skupiny odpovídající zvolenému oficiálnímu pojmenování pro 
přepravu.  
 
Při použití těchto předpisů musí být oficiální pojmenování pro přepravu doplněno slovem „VZOREK“ 
(např. ”HOŘLAVÁ KAPALINA, J.N., VZOREK”). V některých případech, kdy pro vzorek, který 
vyhovuje určitým klasifikačním kriteriím, existuje specifické oficiální pojmenování pro přepravu (např. 
VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, HOŘLAVÝ, UN číslo 3167), musí být použito toto oficiální 
pojmenování pro přepravu. Pokud je pro přepravu vzorku použita j.n.. položka, nemusí být oficiální 
pojmenování pro přepravu doplněno technickým názvem, jak je vyžadováno zvláštním ustanovením 
274 kapitoly 3.3. 

 
2.1.4.2  Vzorek látky musí být přepravován v souladu s ustanoveními vztahujícími se na předběžné oficiální 

pojmenování pro přepravu za podmínky, že: 
 

(a) látka se nepovažuje za látku nepřipuštěnou k přepravě podle pododdílů 2.2.x.2 kapitoly 2.2 
anebo podle kapitoly 3.2; 

(b) látka se nepovažuje za látku, která splňuje kritéria třídy 1, nebo se nepovažuje za látku 
infekční ani radioaktivní; 

(c) látka vyhovuje ustanovením odstavce 2.2.41.1.15 nebo odstavce 2.2.52.1.9, jde–li o 
samovolně se rozkládající látku nebo organický peroxid; 

(d) vzorek je přepravován ve skupinovém obalu s čistou (netto) hmotností  jednoho kusu  
nejvýše 2,5 kg; a 

(e) vzorek není balen společně s  jinými věcmi do jednoho kusu. 
 


