
 
 

KAPITOLA 4.3    
 
POUŽÍVÁNÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZ IDEL), 
SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNER Ů A CISTER-
NOVÝCH VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, JEJICHŽ NÁDRŽE JSOU VYROBENY 
Z KOVOVÝCH MATERIÁL Ů, A BATERIOVÝCH VOZIDEL A VÍCE ČLÁNKO-

VÝCH KONTEJNERŮ NA PLYN (MEGC) 
POZNÁMKA: Pro přemístitelné cisterny a UN  MEGC viz kapitola 4.2, pro cisterny z vyztužených plastů viz kapitola 4.4; 

pro cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz kapitola 4.5. 

4.3.1 Rozsah použití 
 
4.3.1.1 Ustanovení, která jsou uvedena v celé šíři stránky se vztahují jak na nesnímatelné cisterny (cisternová 

vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla,  tak i na cisternové kontejnery, cisternové výměnné ná-
stavby a MEGC. Ustanovení uvedená pouze v jednom sloupci se vztahují jen na: 

 
- nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová   vozidla (levý sloupec); 

  
- cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC (pravý sloupec). 

 
4.3.1.2 Tato ustanovení se vztahují na:  
 

nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), sní-
matelné cisterny a  
bateriová vozidla 

cisternové kontejnery, cisternové výměnné 
nástavby a MEGC 

 
 používané pro přepravu plynných, kapalných, práškovitých a zrnitých látek. 
 
4.3.1.3 V oddílu 4.3.2 jsou uvedena ustanovení, která se vztahují na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), 

snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby určené pro přepravu látek 
všech tříd a na bateriová vozidla a MEGC určená k přepravě plynů třídy 2. Oddíly 4.3.3 a 4.3.4 obsahují 
zvláštní ustanovení, která doplňují nebo mění ustanovení oddílu 4.3.2. 

 
4.3.1.4 Požadavky na konstrukci, vystroj, schválení typu, zkoušky a značení viz kapitola 6.8.  

 
4.3.1.5 Pro přechodná ustanovení týkající se použití této kapitoly viz oddíl 

 
           1.6.3 1.6.4 

 

4.3.2 Ustanovení vztahující se na všechny t řídy 
 
4.3.2.1 Použití  

 
4.3.2.1.1 Látka podléhající ADR může být přepravována v nesnímatelných cisternách (cisternových vozidlech), 

snímatelných cisternách, bateriových vozidlech, cisternových kontejnerech, cisternových výměnných ná-
stavbách  a MEGC pouze tehdy, pokud je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uveden kód cisterny 
podle  4.3.3.1.1. a 4.3.4.1.1. 

 
4.3.2.1.2 Požadovaný typ cisterny, bateriového  vozidla a MEGC je uveden v kódované formě ve sloupci (12) ta-

bulky A v kapitole 3.2.Uvedené identifikační kódy se skládají z písmen a číslic ve stanoveném pořadí. Vy-
světlivky  k významu čtyř částí kódu jsou uvedeny v  4.3.3.1.1 (pokud látka určená k přepravě je látkou 
třídy 2) a v  4.3.4.1.1 (pokud látka určená k přepravě je látkou tříd 3 až 9)1.  

 
4.3.2.1.3 Požadovaný typ podle 4.3.2.1.2 odpovídá nejméně přísným konstrukčním požadavkům, které jsou přija-

telné pro příslušnou nebezpečnou látku,  pokud není v této kapitole nebo v kapitole 6.8 stanoveno jinak. 
Smějí být používány také cisterny odpovídající  kódům,  které  předepisují  vyšší minimální výpočtový tlak 

                                                           
1       Výjimka platí pro cisterny určené pro přepravu látek tříd 5.2 nebo 7 přitom tvoří výjimku   (viz   4.3.4.1.3). 



 
 

nebo přísnější požadavky na plnicí nebo vyprazdňovací  otvory nebo pojistné ventily/zařízení (viz 
4.3.3.1.1 pro třídu 2 a  4.3.4.1.1 pro třídy 3 až 9). 

 
4.3.2.1.4 Na cisterny, bateriová vozidla a MEGC pro určité látky se vztahují dodatečná ustanovení, která jsou uve-

dena jako zvláštní ustanovení  ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2. 

4.3.2.1.5 Cisterny, bateriová vozidla a MEGC nesmějí být plněny jinými nebezpečnými látkami než těmi, pro jejichž 
přepravu byly schváleny podle  6.8.2.3.1 a které při styku s materiály nádrží, těsnění, výstroje a ochran-
ných vnitřních povlaků nejsou  náchylné s nimi nebezpečně reagovat (viz definice nebezpečné reakce 
v oddíle 1.2.1) a tvořit  nebezpečné látky nebo tyto materiály výrazně zeslabovat2.  

4.3.2.1.6 Potraviny nesmějí být přepravovány v cisternách používaných pro nebezpečné látky, pokud nebyly učině-
ny nezbytné kroky, aby se zabránilo  ohrožení veřejného zdraví. 

4.3.2.1.7 Dokumentace cisterny musí být uložena u vlastníka nebo provozovatele, který musí být schopen tuto 
dokumentaci předložit na požádání příslušného orgánu. Dokumentace cisterny musí být udržována po 
dobu životnosti cisterny a archivována po dobu 15 měsíců po vyřazení cisterny z provozu. 
 
Pokud dojde ke změně vlastníka nebo provozovatele v době životnosti cisterny, dokumentace cisterny 
musí být předána novému vlastníku nebo provozovateli. 
 

Kopie dokumentace cisterny nebo všechny nezbytné doklady musí být přístupné znalci pro prohlídky a 
zkoušky cisteren podle 6.8.2.4.5 nebo 6.8.3.4.16 při periodických prohlídkách a zkouškách nebo mimo-
řádných prohlídkách a zkouškách. 

4.3.2.2 Stupeň plnění 

4.3.2.2.1 Dále uvedené stupně plnění cisteren určených pro přepravu kapalin při teplotách okolí nesmějí být pře-
kročeny: 

(a) pro hořlavé látky bez dalších nebezpečných vlastností (např.  toxicita nebo žíravost) v cisternách 
s odvětrávacím systémem nebo s pojistnými ventily (také s předřazeným průtržným kotoučem): 

 
100 

stupeň plnění  =  ----------------------    %  vnitřního objemu 
        1 + α (50 – tF ) 
 

(b) pro  toxické nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) v cisternách s odvětrávacím systémem 
nebo s pojistnými ventily (také s předřazeným průtržným kotoučem ): 

 
  98 

stupeň plnění  =  ----------------------     %  vnitřního objemu 
        1 + α (50 – tF ) 

 
 
(c) pro hořlavé látky a pro slabě  toxické nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) v hermeticky uza-

vřených cisternách bez pojistného zařízení: 
 

  97 
stupeň plnění  =  ----------------------   %  vnitřního objemu 

        1 + α (50 – tF ) 
 

(d) pro velmi  toxické,  toxické, silně žíravé nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) v hermeticky 
uzavřených cisternách bez pojistného zařízení: 

    
  95 

stupeň plnění  =  ----------------------   %  vnitřního objemu 
        1 + α (50 – tF ) 

 

4.3.2.2.2 V těchto vzorcích znamená α střední koeficient objemové roztažnosti kapaliny mezi 15 °C a 50 °C, tj. pro 
zvýšení teploty nejvýše o 35 °C. 

                                                           
2       Někdy může být nezbytné konzultovat s výrobcem látky a příslušným  orgánem snášenlivost látky s materiály cisteren, bateriových vozidel nebo MEGC. 



 
 

 se vypočte podle vzorce:
                      d15  -  d50 

      α = ----------------   
                35 d50    

 
přičemž d15 a d50 znamená relativní hustoty kapaliny při 15 °C a 50 °C a tF střední teplotu kapaliny při pl-
nění. 
 

4.3.2.2.3 Ustanovení  4.3.2.2.1(a) až (d) se nevztahují na cisterny, jejichž obsah je udržován během přepravy ohří-
vacím zařízením na teplotě vyšší než 50 °C. V tomto případě musí být stupeň plnění na začátku přepravy 
stanoven a teplota řízena tak, aby cisterna nebyla během přepravy naplněna více než do 95 % svého 
vnitřního objemu a plnicí teplota nebyla překročena. 

 
4.3.2.2.4 Nádrže určené pro přepravu látek v kapalném stavu nebo hluboce zchlazených zkapalněných plynů, 

které nejsou rozděleny přepážkami nebo peřejníky do komor s vnitřním objemem nejvýše 7500 litrů, musí 
být plněny nejméně  na 80% nebo nejvýše do 20% jejich objemu. 

 
 Toto ustanovení se nevztahuje na: 
 - kapaliny s kinematickou viskozitou při 20 °C nejmén ě 2680 mm2/s; 
 - roztavené látky s kinematickou viskozitou při teplotě plnění nejméně 2680 mm2/s; 

- UN 1963 HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ a UN 1966 VODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, 
KAPALNÝ. 

 

4.3.2.3 Provoz  

4.3.2.3.1 Tloušťka stěn nádrže se nesmí během celé doby používání cisterny zmenšit pod nejmenší hodnotu, která 
je předepsána v:   

6.8.2.1.17 až 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 až 6.8.2.1.20 
 
4.3.2.3.2   Cisternové kontejnery/MEGC musí být při přepravě 

naloženy na nosném vozidle tak, aby byly dostatečně 
chráněny zařízením  nosného vozidla nebo samotného 
cisternového kontejneru/MEGC proti podélným a příč-
ným nárazům a proti převrácení3. Jsou – li cisternové 
kontejnery/ MEGC, včetně provozní výstroje, konstruo-
vány tak, že mohou odolat nárazům  nebo převrácení, 
pak není nutné je tímto způsobem chránit. 

4.3.2.3.3 Během plnění a vyprazdňování cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být učiněna náležitá opatření, 
aby se zabránilo uvolnění nebezpečného množství plynů a par. Cisterny, bateriová vozidla a MEGC musí 
být uzavřeny tak, aby nemohlo dojít k samovolnému úniku obsahu. Spodní výpusti cisteren musí být uza-
vřeny čepičkami se šroubením, slepými přírubami nebo jinými stejně účinnými zařízeními. Hermetičnost 
uzávěrů cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být po naplnění zkontrolována plničem. Toto ustano-
vení se vztahuje zvláště na horní část plnicího potrubí (ponorné trubky). 

4.3.2.3.4 Je-li několik uzávěrů zabudováno za sebou, musí se nejdříve uzavřít ten, který je nejblíže k přepravované 
látce. 

4.3.2.3.5 Během přepravy nesmějí na vnější straně cisteren lpět žádné zbytky naplněné látky. 

4.3.2.3.6 Látky,  které spolu mohou nebezpečně   reagovat, nesmějí   být   přepravovány v sousedních komorách 
cisteren. 
 
Látky, které spolu mohou nebezpečně reagovat,  smějí být přepravovány v sousedních komorách ciste-
ren, pokud jsou tyto komory od sebe odděleny přepážkou,  která má stejnou nebo větší tloušťku, než má 
sama cisterna. Tyto látky smějí být přepravovány také v komorách jedné cisterny, pokud jsou jimi naplně-
né komory  od sebe odděleny  prázdným meziprostorem nebo  prázdnou komorou. 

4.3.2.4 Prázdné nevy čišt ěné  cisterny, bateriová vozidla a MEGC  

                                                           
 
3         Příklady pro ochranu nádrží: 

-  Ochranu proti bočnímu nárazu mohou tvořit např. podélné nárazníky po obou stranách ve výši střední roviny nádrže. 
-  Ochranu proti převrácení mohou tvořit např. výztužné prstence nebo nárazníky upevněné příčně ve vztahu k rámu. 
-  Ochranu proti nárazu zezadu může tvořit např. nárazník nebo  rám. 



 
 

POZNÁMKA : Pro prázdné nevyčištěné  cisterny, bateriová vozidla a MEGC mohou být použita zvláštní 
ustanovení TU1, TU2, TU4, TU16 a TU35 oddílu 4.3.5. 

4.3.2.4.1 Během přepravy nesmějí na vnější straně cisteren lpět žádné zbytky naplněné látky. 

4.3.2.4.2 Pro připuštění k přepravě musí být prázdné nevyčištěné cisterny, bateriová vozidla a MEGC uzavřeny a 
utěsněny stejně, jako kdyby byly plné. 

4.3.2.4.3 Nejsou-li prázdné nevyčištěné  cisterny, bateriová vozidla a MEGC uzavřeny tak hermeticky jako 
v naplněném stavu a nemohou-li být dodržena ustanovení ADR, pak musí být  přepraveny  za dostateč-
ných bezpečnostních opatření při přepravě do nejbližšího vhodného místa, kde může být provedeno vy-
čištění nebo oprava. Za dostatečnou bezpečnost při přepravě se považuje, pokud jsou učiněna odpovída-
jící opatření, která zabezpečí bezpečnost odpovídající ustanovením ADR a zabrání nekontrolovatelnému 
úniku nebezpečných věcí. 

4.3.2.4.4 Prázdné nevyčištěné  nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny, bateriová vozidla, 
cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC se smějí přepravovat i po uplynutí lhůt  sta-
novených v6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.3 k provedení inspekce. 

4.3.3  Zvláštní ustanovení pro t řídu 2 

4.3.3.1 Kódování a hierarchie cisteren  

4.3.3.1.1  Kódování cisteren, bateriových vozidel a MEGC 

Čtyři části kódů (kódů cisteren) uvedených ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 mají následující vý-
znam: 

Část Popis Kód cisterny 

1  Druhy cisterny, 
bateriového  vozidla 
nebo MEGC 

C = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro stlačené plyny; 

P = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalněné 
nebo rozpuštěné plyny; 

R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny; 

2 Výpočtový tlak X = hodnota příslušného nejnižšího zkušebního tlaku podle 
tabulky v   4.3.3.2.5; nebo 

22 = nejnižší výpočtový tlak v barech; 

3 Otvory  

(viz. pododdíly 
6.8.2.2 a 6.8.3.2) 

B = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC s otvory 
pod hladinou kapaliny nebo pro stlačené plyny; 

C = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry, jen s otvory pro čistění pod hladinou kapali-
ny; 

D = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC bez 
otvorů pod hladinou kapaliny; 

4 Pojistné ventily/ 
zařízení 

N = cisterna, bateriové vozidlo  nebo MEGC s pojistným venti-
lem podle 6.8.3.2.9 nebo 6.8.3.2.10, která není hermeticky 
uzavřena; 

H = hermeticky uzavřená cisterna, bateriové vozidlo nebo 
MEGC (viz. oddíl 1.2.1). 

 



 
 

POZNÁMKA 1:  U některých plynů uváděné zvláštní ustanovení TU17 ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 
3.2 znamená, že plyn může být přepravován jen v bateriových vozidlech nebo MEGC, jehož články jsou 
tvořeny nádobami. 

POZNÁMKA 2: Tlaky uvedené na cisterně samé nebo na tabulce  nesmějí být menší než hodnota pro “X“ 
nebo  nejnižší výpočtový tlak. 

 

4.3.3.1.2  Hierarchie cisteren 
 

Kód cisterny Další kód(y) cisterny(en) povolený(é) pro látky pod tímto kódem 

C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH 

C*BH C#BH, C#CH, C#DH 

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH 

C*CH C#CH, C#DH 

C*DN C#DN, C#DH 

C*DH C#DH 

P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH 

P*BH P#BH, P#CH, P#DH 

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH 

P*CH P#CH, P#DH 

P*DN P#DN, P#DH 

P*DH P#DH 

R*BN R#BN, R#CN, R#DN 

R*CN R#CN, R#DN 

R*DN R#DN 

 Číslice zastoupená značkou “#“ musí být rovna nebo větší než číslice zastoupená značkou “*“. 

POZNÁMKA: Tato hierarchie nebere v úvahu zvláštní ustanovení (viz. oddíly 4.3.5 a 6.8.4) pro každou 
položku. 

4.3.3.2 Podmínky pln ění a zkušební tlaky  

4.3.3.2.1 Zkušební tlak pro cisterny určené  pro přepravu stlačených plynů musí být nejméně 1,5 násobek provoz-
ního tlaku, jak je definován v oddílu 1.2.1 pro tlakové nádoby.  

4.3.3.2.2  Zkušební tlak pro cisterny určené pro přepravu: 

- vysokotlakých  zkapalněných plynů; a 
- rozpuštěných plynů.  

musí být takový, aby po naplnění nádrže na nejvyšší stupeň plnění tlak dosažený v nádrži látkou při teplo-
tě 55°C pro cisterny s tepelnou izolací nebo při teplotě 65oC pro cisterny bez  tepelné  izolace nepřekročil 
zkušební tlak. 

 
4.3.3.2.3 Zkušební tlak pro cisterny určené pro přepravu  nízkotlakých zkapalněných plynů bude: 

 
(a) jsou-li cisterny opatřeny tepelnou izolací, nejméně roven tenzi par kapaliny při 60°C, snížený o 

0,1 MPa (1 bar), nejméně však 1 MPa (10 barů); 



 
 

 
(b) nejsou-li cisterny opatřeny tepelnou izolací, nejméně roven tenzi pak kapaliny při 65°C, snížený o 

0,1 MPa (1 bar), nejméně však 1 MPa (10 barů). 
 

Nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu se vypočte takto: 

Nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu = 0,95 x hustota kapalné fáze při 50°C (v 
kg/l); 
 
Kromě toho nesmí plynná fáze pod 60°C vymizet. 

 
Je–li průměr nádrží nejvýše 1,5 m, musí být použity hodnoty zkušebního tlaku a nejvyšší dovolená hmot-
nost obsahu na litr vnitřního objemu podle pokynu pro balení P200 v pododdílu 4.1.4.1. 

4.3.3.2.4 Zkušební tlak pro cisterny určené pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí být nejmé-
ně 1,3 násobek nejvyššího dovoleného provozního tlaku vyznačeného na cisterně, avšak nejméně 300 
kPa (3 bary) (přetlak); pro cisterny s vakuovou izolací musí být zkušební tlak nejméně 1,3 násobek nej-
vyššího dovoleného provozního tlaku zvýšený o 100 kPa (1 bar). 

4.3.3.2.5 Tabulka plynů a směsí plynů, které mohou být přepravovány v nesnímatelných cisternách (cisternových 
vozidlech), bateriových vozidlech, snímatelných cisternách, cisternových kontejnerech nebo MEGC uvá-
dějící  nejnižší zkušební tlak pro cisterny a případně nejvyšší dovolenou hmotnost obsahu na litr vnitřního 
objemu. 

U plynů a směsí plynů zařazených pod j.n. položky musí být hodnoty zkušebního tlaku a nejvyšší dovole-
ná hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu předepsány znalcem schváleným příslušným orgánem. 

 Pokud byly cisterny pro stlačené nebo vysokotlaké  zkapalněné plyny vystaveny nižšímu zkušebnímu 
tlaku než tlaku uvedenému v tabulce a cisterny jsou opatřeny tepelnou izolací, může  znalec schválený 
příslušným  orgánem předepsat nižší maximální  hmotnost za předpokladu, že tlak dosažený v cisterně 
látkou při teplotě 55 °C nepřekročí zkušební tlak vyražený na cisterně.  
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MPa Bar MPa bar kg/l 

1001 acetylen, rozpuštěný 4 F pouze v bateriových vozidlech a MEGC složených 
z nádob 

1002 vzduch, stlačený (vzduch, tlakový) 1 A viz  4.3.3.2.1 

1003 vzduch, hluboce zchlazený, kapalný 3 O viz  4.3.3.2.4 

1005 amoniak (čpavek), bezvodý 2 TC 2,6 26 2,9 29 0,53 

1006 argon, stlačený 1 A viz 4.3.3.2.1 

1008 fluorid boritý, 2 TC 22,5 
30 

225 
300 

22,5 
30 

225 
300 

0,715 
0,86 

1009 
bromtrifluormethan (plyn jako chladící pro-
středek R 13B1) 2 A 12 120  

4,2 
12 
25 

 
42 

120 
250 

1,50 
1,13 
1,44 
1,60 

1010 butadieny, stabilizované  
(1,2-butadien) nebo 

2 F 1 10 1 10 0,59 

 butadieny, stabilizované  
(1,3-butadien) nebo 

2 F 1 10 1 10 0,55 

 butadieny, směs s uhlovodíkem,  stabilizo-
vané 

2 F 1 
 

10 
 

1 
 

10 
 

0,50 
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MPa Bar MPa bar kg/l 

1011 butan 2 F 1 10 1 10 0,51 

1012 buteny, směs nebo 2 F 1 10 1 10 0,53 
1012 1-buten nebo  1 10 1 10 0,54 
1012 2-buten cis nebo  1 10 1 10 0,55 
1012 2-buten trans  1 10 1 10 0,50 

1013 oxid uhličitý 2 A 19 
22,5 

190 
225 

 
 

19 
25 

 
 

190 
250 

0,73 
0,78 
0,66 
0,75 

1016 oxid uhelnatý, stlačený 1 TF viz  4.3.3.2.1 

1017 chlór 2 TOC 1,7 17 1,9 19 1,25 

1018 chlordifluormethan (plyn jako chladící pro-
středek R 22) 

2 A 2,4 24 2,6 26 1,03 

1020 chlorpentafluorethan (plyn jako chladící 
prostředek R 115) 

2 A 2 20 2,3 23 1,08 

1021 1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (plyn jako 
chladící prostředek R 124) 

2 A 1 10 1,1 11 1,20 

1022 chlortrifluormethan (plyn jako chladící pro-
středek R13) 

2 A 12 
22,5 

120 
225 

 
 

10 
12 
19 
25 

 
 

100 
120 
190 
250 

0,96 
1,12 
0,83 
0,90 
1,04 
1,10 

1023 svítiplyn, stlačený 1 TF  viz  4.3.3.2.1 

1026 dikyan 2 TF 10 100 10 100 0,70 

1027 cyklopropan 2 F 1,6 16 1,8 18 0,53 

1028 dichlordifluormethan (plyn jako chladící 
prostředek R 12) 

2 A 1,5 15 1,6 16 1,15 

1029 
dichlorfluormethan (plyn jako chladící pro-
středek R 21) 2 A 1 10 1 10 1,23 

1030 
1,1-difluorethan (plyn jako chladící prostře-
dek R 152a) 2 F 1,4 14 1,6 16 0,79 

1032 dimethylamin, bezvodý 2 F 1 10 1 10 0,59 

1033 dimethylether 2 F 1,4 14 1,6 16 0,58 

1035 ethan 2 F 12 120  
9,5 
12 
30 

 
95 

120 
300 

0,32 
0,25 
0,29 
0,39 

1036 ethylamin 2 F 1 10 1 10 0,61 

1037  chlorethan (ethylchlorid) 2 F 1 10 1 10 0,80 

1038 ethylen, hluboce zchlazený, kapalný 3 F  viz  4.3.3.2.4 

1039 ethylmethylether 2 F 1 10 1 10 0,64 

1040 ethylenoxid s dusíkem až do nejvýše pří-
pustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) 

2 TF 1,5 15 1,5 15 0,78 
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při 50 °C 

1041 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 
9%, ale nejvýše 87% ethylenoxidu 

2 F 2,4 24 2,6 26 0,73 

1046 helium, stlačené 1 A viz 4.3.3.2.1 

1048 bromovodík, bezvodý 2 TC 5 50 5,5 55 1,54 

1049 vodík, stlačený 1 F  viz  4.3.3.2.1 

1050 chlorovodík, bezvodý 2 TC 12 120  
10 
12 
15 
20 

 
100 
120 
150 
200 

0,69 
0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

1053 sirovodík 2 TF 4,5 45 5 50 0,67 

1055 isobuten 2 F 1 10 1 10 0,52 

1056 krypton, stlačený 1 A viz  4.3.3.2.1 

1058 plyny zkapalněné, nehořlavé, překryté dusí-
kem, oxidem uhličitým nebo vzduchem 

2 A 1,5 x plnicí tlak 

viz  4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1060 methylacetylen a propadien, směs, stabili-
zovaná 

2 F viz  4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

 

 směs P 1  2,5 25 2,8 28 0,49 

 směs P 2  2,2 22 2,3 23 0,47 

 propadien s 1% až 4% methylacetylenu  2,2 22 2,2 22 0,50 

1061 methylamin, bezvodý 2 F 1 10 1,1 11 0,58 

1062 brommetan (metylbromid)  s nejvýše 2 % 
chlorpikrinu 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1063 chlormethan (methylchlorid) (plyn jako chla-
dící prostředek R 40) 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1064 methanthiol (methylmerkaptan) 2 TF 1 10 1 10 0,78 

1065 neon, stlačený 1 A viz  4.3.3.2.1 

1066 dusík, stlačený 1 A viz  4.3.3.2.1 

1067 oxid dusičitý 2 TOC pouze v bateriových vozidlech a MEGC složených 
z nádob 

 

1070 oxid dusný (rajský plyn) 2 O 22,5 225  
18 

22,5 
25 

 
180 
225 
250 

0,78 
0,68 
0,74 
0,75 

1071 plyn ropný, stlačený 1 TF viz  4.3.3.2.1 

1072 kyslík, stlačený 1 O viz   4.3.3.2.1 

1073 kyslík, hluboce zchlazený, kapalný 3 O viz  4.3.3.2.4 
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1076 fosgen 2 TC pouze v bateriových vozidlech a MEGC složených 
z nádob 

 

1077 propen 2 F 2,5 25 2,7 27 0,43 

1078 
plyn jako chladící prostředek, J. N., jako 

       směs F1 
       směs F2 
       směs F3 

2 A 
 
 

1 
1,5 
2,4 

 
 

10 
15 
24 

 
 
1,1 
1,6 
2,7 

 
 
11 
16 
27 

 
 
1,23 
1,15 
1,03 

        jiné směsi  viz  4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1079 oxid siřičitý 2 TC 1 10 1,2 12 1,23 

1080 fluorid sírový 2 A 12 120  
7 

14 
16 

 
70 

140 
160 

1,34 
1,04 
1,33 
1,37 

1082 chlortrifluorethylen, stabilizovaný 2 TF 1,5 15 1,7 17 1,13 

1083 trimethylamin, bezvodý 2 F 1 10 1 10 0,56 

1085 vinylbromid, stabilizovaný 2 F 1 10 1 10 1,37 

1086 vinylchlorid, stabilizovaný 2 F 1 10 1,1 11 0,81 

1087 vinylmethylether, stabilizovaný 2 F 1 10 1 10 0,67 

1581 chlorpikrin a brommethan (methylbromid), 
směs, s více než 2 % chlorpikrinu 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1582 chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), 
směs 

2 T 1,3 13 1,5 15 0,81 

1612 hexaethyltetrafosfát a stlačený plyn, směs 1 T viz  4.3.3.2.1 

1749 fluorid chloritý 2 TOC 3 30 3 30 1,40 

1858 hexafluorpropylen (plyn jako chladící pro-
středek R1216) 

2 A 1,7 17 1,9 19 1,11 

1859 fluorid křemičitý 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,74 
1,10 

1860 vinylfluorid, stabilizovaný 2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

25 

 
 

250 

0,58 
0,65 
0,64 

1912 chlormethan (methylchlorid) a dichlor-
methan, směs  

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1913 neon, hluboce zchlazený, kapalný 3 A viz 4.3.3.2.4 

1951 argon, hluboce zchlazený, kapalný 3 A viz 4.3.3.2.4 

1952 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs, obsahující 
nejvýše 9 % ethylenoxidu 

2 A 19 
25 

190 
250 

19 
25 

190 
250 

0,66 
0,75 

1953 plyn stlačený, toxický, hořlavý, j.n.a 1 TF viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1954 plyn stlačený, hořlavý, j. n. 1 F viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 
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1955 plyn stlačený, toxický, j. n.a  1 T viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1956 plyn stlačený, j. n. 1 A viz  4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1957 deuterium, stlačené 1 F viz  4.3.3.2.1 

1958 1,2dichlortetrafluorethan (plyn jako chladící 
prostředek R 114) 

2 A 1 10 1 10 1,30 

1959 1,1-difluorethylen (plyn jako chladící pro-
středek R 1132a) 

2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

25 

 
 

250 

0,66 
0,78 
0,77 

1961 ethan, hluboce zchlazený, kapalný 3 F viz  4.3.3.2.4 

1962 ethylen,  2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

22,5 
30 

 
 

225 
300 

0,25 
0,36 
0,34 
0,37 

1963 helium, hluboce zchlazené, kapalné 3 A viz 4.3.3.2.4 

1964 uhlovodíky plynné, směs, stlačená, j.n. 1 F viz  4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n. 
     směs A 
     směs A01 
     směs A02 
     směs A0 
     směs A1 
     směs B1 

sm          směs B2 
      směs B 
     směs C 

 
2 F  

 
1 

1,2 
1,2 
1,2 
1,6 
2 
2 
2 

2,5 

 
 

10 
12 
12 
12 
16 
20 
20 
20 
25 

 
 

1 
1,4 
1,4 
1,4 
1,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,7 

 
 

10 
14 
14 
14 
18 
23 
23 
23 
27 

 
 

0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

     jiné směsi  viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

196611966 vodík,hluboce zchlazený, kapalný 
 

3F viz 4.3 viz 4.3.3.2.4 

1967 insekticid plynný, toxický, j.n.a 2 T viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1968 insekticid plynný, j.n. 2 A viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1969 isobutan 2 F 1 10 1 10 0,49 

1970 krypton, hluboce zchlazený, kapalný 3 A viz 4.3.3.2.4 

1971 

 

methan, stlačený nebo 
plyn zemní, stlačený, s vysokým obsahem 
methanu 

1 F viz 4.3.3.2.1 

1972 

 
 

methan, hluboce zchlazený, kapalný nebo 
plyn zemní, hluboce zchlazený, kapalný 
s vysokým obsahem methanu 

3 F viz 4.3.3.2.4 

1973 chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, 
směs s konstantním bodem varu, s cca 49 
% chlordifluormethanu (plyn jako chladící 

2 A 2,5 25 2,8 28 1,05 
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prostředek R 502) 

1974 bromchlordifluormethan (plyn jako chladící 
prostředek R 12B1) 

2 A 1 10 1 10 1,61 

1976 oktafluorcyklobutan (plyn jako chladící pro-
středek RC 318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

1977 dusík, hluboce zchlazený, kapalný 3 A viz 4.3.3.2.4 

1978 propan 2 F 2,1 21 2,3 23 0,42 

1982 tetrafluormethan, (plyn jako chladící pro-
středek R 14) 

2 A 
20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,62 
0,94 

1983 1-chlor-2,2,2-trifluorethan (plyn jako chladící 
prostředek R 133a) 

2 A 1 10 1 10 1,18 

1984 trifluormethan (plyn jako chladící prostředek 
R 23) 

2 A 19 
25 

190 
250 

 
 
19 
25 

 
 
190 
250 

0,92 
0,99 
0,87 
0,95 

2034 vodík a methan, směs, stlačená 1 F viz 4.3.2.2.1 

2035 1,1,1-trifluorethan (plyn jako chladící pro-
středek R 143a) 

2 F 2,8 28 3,2 32 0,79 

2036 xenon,  2 A 12 120  
13 

 
130 

1,30 
1,24 

2044 2,2-dimethylpropan 2 F 1 10 1 10 0,53 

2073 amoniak (čpavek), roztok, vodný, s relativní 
hustotou menší než 0,88 kg/l při 15 °C s 
více než 35 %, ale nejvýše 50 % amoniaku 
(čpavku) 

4 A  

 

1 
 

1,2 

 

 

10 
 

12 

 

 

1 
 

1,2 

 

 

10 
 

12 

 

 

0,80 
 

0,77 

2187 oxid uhličitý,  hluboce zchlazený, kapalný 3 A viz 4.3.3.2.4 

2189 dichlorsilan 2 TFC 1 10 1 10 0,90 

2191 fluorid sulfurylu (sulfurylfluorid) 2 T 5 50 5 50 1,10 

2193 hexafluorethan, (plyn jako chladící prostře-
dek R116) 

2 A 16 
20 

160 
200 

 

20 

 

200 

1,28 
1,34 
1,10 

2197 jodovodík, bezvodý 2 TC 1,9 19 2,1 21 2,25 

2200 propadien, stabilizovaný 2 F 1,8 18 2,0 20 0,50 

2201 oxid dusný, hluboce zchlazený, kapalný 3 O viz 4.3.3.2.4 

2203 silan b 2 F 
22,5 
25 

225 
250 

22,5 
25 

225 
250 

0,32 
0,36 

2204 sulfid karbonylu (karbonylsulfid) 2 TF 2,7 27 3,0 30 0,84 

2417 fluorid karbonylu (karbonylfluorid) 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,47 
0,70 
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2419 bromtrifluorethylen 2 F 1 10 1 10 1,19 

2420 hexafluoraceton 2 TC 1,6 16 1,8 18 1,08 

2422 oktafluor-2-buten (plyn jako chladící pro-
středek R 1318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

2424 oktafluorpropan (plyn jako chladící prostře-
dek R 218) 

2 A 2,1 21 2,3 23 1,07 

2451 fluorid dusitý  2 O 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,50 
0,75 

2452 ethylacetylen, stabilizovaný 2 F 1 10 1 10 0,57 

2453 fluorethan (ethylfluorid) (plyn jako chladící 
prostředek R 161) 

2 F 2,1 21 2,5 25 0,57 

2454 fluormethan (methylfluorid) (plyn jako chla-
dící prostředek R 41) 

2 F 30 300 30 300 0,36 

2517 1-chlor-1,1-difluorethan (plyn jako chladící 
prostředek R 142b) 

2 F 1 10 1 10 0,99 

2591 xenon, hluboce zchlazený, kapalný 3 A viz 4.3.3.2.4 

2599 chlortrifluormethan a trifluormethan, azeo-
tropní směs s cca 60 % chlortrifluormethanu 
(plyn jako chladící prostředek R 503) 

2 A 3,1 
4,2 
10 

31 
42 

100 

3,1 
 
 

4,2 
10 

31 
 
 

42 
100 

0,11 
0,21 
0,76 
0,20 
0,66 

2601 cyklobutan 2 F 1 10 1 10 0,63 

2602 dichlordifluormethan a 1,1-difluorethan, 
azeotropní směs s cca 74 % dichlordifluor-
methanu (plyn jako chladící prostředek R 
500) 

2 A 1,8 18 2 20 1,01 

2901 chlorid bromu (bromchlorid) 2 TOC 1 10 1 10 1,50 

3057 trifluoracetylchlorid 2 TC 1,3 13 1,5 15 1,17 

3070 ethylenoxid a dichlordifluormethan, směs 
s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu 

2 A 1,5 15 1,6 16 1,09 

3083 perchlorfluorid 2 TO 2,7 27 3,0 30 1,21 

3136 trifluormethan, hluboce zchlazený, kapalný 3 A viz 4.3.3.2.4 

3138 ethylen, acetylen a propylen, směs, hluboce 
zchlazená, kapalná s nejméně 71,5 % ethy-
lenu, nejvýše 22,5 % acetylenu a nejvýše 6 
% propylenu 

3 F viz 4.3.3.2.4 

3153 perfluormethylvinylether 2 F 1,4 14 1,5 15 1,14 

3154 perfluorethylvinylether 2 F 1 10 1 10 0,98 

3156 plyn stlačený, oxidující, j. n. 1 O viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3157 plyn zkapalněný, oxidující, j. n. 2 O viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3158 plyn hluboce zchlazený, kapalný, j.n. 3 A viz 4.3.3.2.4 
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3159 1,1,1,2-tetrafluorethan (plyn jako chladící 
prostředek R 134a) 

2 A 1,6 16 1,8 18 1,04 

3160 plyn zkapalněný, toxický, hořlavý, J. N.a  2 TF viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3161 plyn zkapalněný,hořlavý, j. n. 2 F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3162 plyn zkapalněný, toxický, j. n.a 2 T viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3163 plyn zkapalněný, j. n. 2 A viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3220 pentafluorethan (plyn jako chladicí prostře-
dek R125) 

2 A 4,1 41 4,9 49 0,95 

3252 difluormethan (plyn jako chladící prostředek 
R 32) 

2 F 3,9 39 4,3 43 0,78 

3296 heptafluorpropan (plyn jako chladící pro-
středek R227) 

2 A 1,4 14 1,6 16 1,20 

3297 ethylenoxid a chlortetrafluorethan, směs 
s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu 

2 A 1 10 1 10 1,16 

3298 ethylenoxid a pentafluorethan, směs s nej-
výše 7,9 % ethylenoxidu 

2 A 2,4 24 2,6 26 1,02 

3299 ethylenoxid a tetrafluorethan, směs 
s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu 

2 A 1,5 15 1,7 17 1,03 

3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 
87% ethylenoxidu 

2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73 

3303 plyn stlačený, toxický, podporující hoření, 
j.n.a 

1 TO viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3304 plyn stlačený, toxický, žíravý, j.n.a  
1 TC viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

 

3305 plyn stlačený, toxický, hořlavý, žíravý, j.n.a 1 TFC viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3306 plyn stlačený, toxický, podporující hoření, 
žíravý, j.n. a 

1 TOC viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3307 plyn zkapalněný, toxický, podporující hoře-
ní, j.n. a 

2 TO viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3308 plyn zkapalněný, toxický, žíravý, j.n. a 2 TC viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3309 plyn zkapalněný, toxický, hořlavý, žíravý, 
j.n. a 

2 TFC viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3310 plyn zkapalněný, toxický, podporující hoře-
ní, žíravý, j.n. a  

2 TOC viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3311 plyn hluboce zchlazený, kapalný, podporují-
cí hoření, j.n. 

3 O viz 4.3.3.2.4 

3312 plyn hluboce zchlazený, kapalný, hořlavý, 
j.n. 

3 F viz 4.3.3.2.4 

3318 amoniak (čpavek), vodný roztok s relativní 
hustotou menší než 0,88 kg/l při15 °C, s 
více než 50 % amoniaku (čpavku) 

4 TC viz 4.3.3.2.2 

3337 plyn jako chladící prostředek R 404A 2 A 2,9 29 3,2 32 0,84 



 
 

 

UN 
číslo 

 
Pojmenování 

 
Klasi-
fika ční 

kód 

 
Nejnižší zkušební tlak  

pro cisterny 

Nejvyšší 
dovolená 
hmot-nost 

    
s tepelnou izolací  

 

 
bez tepelné  

izolace 

 obsahu na 
litr vnit ř. 
objemu 

   
MPa Bar MPa bar kg/l 

3338 plyn jako chladící prostředek R 407A 2 A 2,8 28 3,2 32 0,95 

3339 plyn jako chladící prostředek R 407B 2 A 3,0 30 3,3 33 0,95 

3340 plyn jako chladící prostředek R 407C 2 A 2,7 27 3,0 30 0,95 

3354 insekticid plynný, hořlavý, j.n. 2 F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3355 insekticid plynný, toxický, hořlavý, j.n.a 2 TF viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 
 
a   Dovoleno, pokud LC50 je rovno nebo větší než 200 ppm. 
b Považováno za pyroforní. 

4.3.3.3 Provoz  

4.3.3.3.1 Pokud jsou cisterny, bateriová vozidla nebo MEGC schváleny pro různé plyny, pak  změna jejich použití  
vyžaduje jejich vyprázdnění, vyčistění a odplynování  v takovém rozsahu, aby byla  zajištěna bezpečnost 
jejich provozu.  

4.3.3.3.2 Při předávání cisteren, bateriových vozidel nebo MEGC k přepravě smějí být viditelné jen údaje pro sku-
tečně naplněný, nebo pokud jsou prázdné, pro posledně naplněný plyn, uvedené v 6.8.3.5.6; všechny 
údaje týkající se jiných plynů musí být zakryty. 

4.3.3.3.3 Všechny články bateriového  vozidla nebo MEGC smějí  obsahovat jen jeden a tentýž plyn. 

4.3.3.4.   (Vyhrazeno)   

 



 
 

4.3.4  Zvláštní ustanovení pro t řídy 3 až 9 
 
4.3.4.1 Kódování, racionální p řiřazování a hierarchie cisteren  
 
4.3.4.1.1 Kódování cisteren 
 

Čtyři části kódů (kódů cisteren) uvedené ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 mají následující vý-
znam: 
 

Část Popis Kód cisterny 

1 

 

 Druhy cisterny L = cisterna pro látky v kapalném stavu (kapaliny nebo tuhé látky 
podávané k přepravě v roztaveném stavu); 

S = cisterna pro látky v tuhém stavu (práškovém nebo zrnitém); 

2 Výpočtový tlak G = nejnižší výpočtový tlak podle všeobecných   požadavků v  
6.8.2.1.14; nebo 

 1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21= nejnižší výpočtový tlak v barech (viz 
6.8.2.1.14); 

3 Otvory  
(viz.  6.8.2.2.2) 

A =  cisterna se spodními plnicími a spodními vyprazdňovacími  
otvory se 2 uzávěry; 

B =  cisterna se spodními plnicími a spodními vyprazdňovacími    
otvory se 3 uzávěry; 

C =  cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími    otvory, jen s 
čistícími otvory pod  hladinou kapaliny; 

D =  cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími    otvory, bez 
jakýchkoliv otvorů  pod  hladinou kapaliny; 

4 Pojistné 
ventily/ zařízení 

V =  cisterna s odvětrávacím systémem podle  6.8.2.2.6, ale bez 
pojistky proti prošlehnutí plamene; nebo 
cisterna, která není odolná proti tlaku při výbuchu; 

F =  cisterna s odvětrávacím systémem podle  6.8.2.2.6  s pojistkou 
proti prošlehnutí plamene; nebo         cisterna odolná proti tla-
ku při výbuchu; 

N =  cisterna bez odvětrávacího systému podle 6.8.2.2.6 a která není 
hermeticky uzavřena; 

H =   hermeticky uzavřená cisterna (viz 1.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3.4.1.2 Racionální přiřazování kódů cisteren ke skupinám látek a hierarchie cisteren 

POZNÁMKA: Některé látky a skupiny látek nejsou uvedeny v tomto racionálním přiřazování, viz 
4.3.4.1.3. 

Racionální p řiřazování kód ů  

 Kód 
cisteren 

Povolené skupiny látek  

Třída klasifika ční 
kód 

obalová skupina 

Kapalné látky 

LGAV 3 

9 

F2  

M9 

III 

 III 

 

LGBV 4.1 

5.1 

9 

9 

F2  

O1  

M6  

M11 

II, III 

III  

III  

III 

 

 jakož i skupiny látek povolené pro kód  cisteren LGAV   

LGBF 3 F1 II 

tenze par při 50 °C ≤ 1,1 bar 

 

 3 F1 III  
 3 D II  

 tenze par při 50 °C ≤ 1,1 bar 
 

 3 D III  
 jakož i skupiny látek povolené pro kódy cisteren LGAV a LGBV   
L1,5BN 

3 F1 II 
tenze par při 50°C > 1,1 bar 

 

 

3 F1 

III 
bod vzplanutí < 23°C, viskózní, tenze par p ři 
50°C > 1,1 bar,  
bod varu > 35°C 

 

 
3 D II 

tenze par při 50°C > 1,1 bar 
. 

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy cisteren LGAV, LGBV a LGBF   
L4BN  3 F1 I,  

III bod varu ≤ 35°C 

 

 3 
3 

FC 
D 

III 
I 

 

 5.1 O1 I, II  
 5.1 OT1 I  
 8 C1 II, III  
 8 C3 II, III  
 8 C4 II, III  
 8 C5 II, III  
 8 C7 II, III  
 8 C8 II, III  
 8 C9 II, III  
 8 C10 II, III  
 8 CF1 II  
 8 CF2 II  
 8 CS1 II  
 8 CW1 II  
 8 CW2 II  
 8 CO1 II  
 8 CO2 II  
 8 CT1 II, III  
 8 CT2 II, III  



 
 

Racionální p řiřazování kód ů  

 Kód 
cisteren 

Povolené skupiny látek  

Třída klasifika ční 
kód 

obalová skupina 

 8 CFT II  
 9 M11 III  
 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF a L1,5BN   
L4BH  3 FT1 II, III  
 3 FT2 II  
 3 FC II  
 3 FTC II  
 6.1 T1 II, III  
 6.1 T2 II, III  
 6.1 T3 II, III  
 6.1 T4 II, III  
 6.1 T5 II, III  
 6.1 T6 II, III  
 6.1 T7 II, III  
 6.1 TF1 II  
 6.1 TF2 II, III  
 6.1 TF3 II  
 6.1 TS II  
 6.1 TW1 II  
 6.1 TW2 II  
 6.1 TO1 II  
 6.1 TO2 II  
 6.1 TC1 II  
 6.1 TC2 II  
 6.1 TC3 II  
 6.1 TC4 II  
 6.1 TFC II  
 6.2 I4   
 9 M2 II  
 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN a 

L4BN  
 

L4DH 4.2 S1 II, III  
 4.2 S3 II, III  
 4.2 ST1 II, III  
 4.2 ST3 II, III  
 4.2 SC1 II, III  
 4.2 SC3 II, III  
 4.3 W1 II, III  
 4.3 WF1 II, III  
 4.3 WT1 II, III  
 4.3 WC1 II, III  
 8 CT1 II,III  
 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN 

a L4BH  
 

L10BH  8 C1 I  

 8 C3 I  

 8 C4 I  

 8 C5 I  

 8 C7 I  

 8 C8 I  

 8 C9 I  



 
 

Racionální p řiřazování kód ů  

 Kód 
cisteren 

Povolené skupiny látek  

Třída klasifika ční 
kód 

obalová skupina 

 8 C10 I  

 8 CF1 I  

 8 CF2 I  

 8 CS1 I  

 8 CW1 I  

 8 CW2 I  

 8 CO1 I  

 8 CO2 I  

 8 CT1 I  

 8 CT2 I  

 8 COT I  

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN 
a L4BH  

 

L10CH 3 FT1 I  

 3 FT2 I  

 3 FC I  

 3 FTC I  

 6.1 T1 I  

 6.1 T2 I  

 6.1 T3 I  

 6.1 T4 I  

     

 6.1 T6 I  

 6.1 T7 I  

 6.1 TF1 I  

 6.1 TF2 I  

 6.1 TF3 I  

 6.1 TS I  

 6.1 TW1 I  

 6.1 TO1 I  

 6.1 TC1 I  

 6.1 TC2 I  

 6.1 TC3 I  

 6.1 TC4 I  

 6.1 TFC I  

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, 
L4BN, L4BH a L10BH  

 

L10DH 4.3 W1 I  

 4.3 WF1 I  

 4.3 WT1 I  

 4.3 WC1 I  

 4.3 WFC I  

 5.1 OTC I  

 8 CT1 I  

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, 
L4BN, L4BH, L4DH, L10BH a L10CH  

 

L15CH 3 FT1 I  

 6.1 TF1 I  



 
 

Racionální p řiřazování kód ů  

 Kód 
cisteren 

Povolené skupiny látek  

Třída klasifika ční 
kód 

obalová skupina 

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, 
L4BN, L4BH, L10BH a L10CH  

 

L21DH 4.2 S1 I  

 4.2 S3 I  

 4.2 SW I  

 4.2 ST3 I  

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, 
L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH a L15CH  

 

Tuhé látky 

SGAV 4.1 F1 III  

 4.1 F3 III  

 4.2 S2 II, III  

 4.2 S4 III  

 5.1 O2 II, III  

 8 C2 II, III  

 8 C4 III  

 8 C6 III  

 8 C8 III  

 8 C10 II, III  

 8 CT2 III  

 9 M7 III  

 9 M11 II, III  

SGAN 4.1 F1 II  

 4.1 F3 II  

 4.1 FT1 II, III  

 4.1 FT2 II, III  

 4.1 FC1 II, III  

 4.1 FC2 II, III  

 4.2 S2 II  

 4.2 S4 II, III  

 4.2 ST2 II, III  

 4.2 ST4 II, III  

 4.2 SC2 II, III  

 4.2 SC4 II, III  

 4.3 W2 II, III  

 4.3 WF2 II  

 4.3 WS II, III  

 4.3 WT2 II, III  

 4.3 WC2 II, III  

 5.1 O2 II, III  

 5.1 OT2 II, III  

 5.1 OC2 II, III  

 8 C2 II  

 8 C4 II  

 8 C6 II  

 8 C8 II  

 8 C10 II  

 8 CF2 II  



 
 

Racionální p řiřazování kód ů  

 Kód 
cisteren 

Povolené skupiny látek  

Třída klasifika ční 
kód 

obalová skupina 

 8 CS2 II  

 8 CW2 II  

 8 CO2 II  

 8 CT2 II  

 9 M3 III  

 jakož i skupiny látek povolené pro kód  cisteren SGAV    

SGAH 6.1 T2 II, III  

 6.1 T3 II, III  

 6.1 T5 II, III  

 6.1 T7 II, III  

 6.1 T9 II  

 6.1 TF3 II  

 6.1 TS II  

 6.1 TW2 II  

 6.1 TO2 II  

 6.1 TC2 II  

 6.1 TC4 II  

 9 M1 II, III  

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren SGAV a SGAN   

S4AH 9 

6.2 

M2 

I3 

II 

II 

 

 

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren SGAV,  SGAN a SGAH   

S10AN 8 C2 I  

 8 C4 I  

 8 C6 I  

 8 C8 I  

 8 C10 I  

 8 CF2 I  

 8 CS2 I  

 8 CW2 I  

 8 CO2 I  

 8 CT2 I  

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy  cisteren SGAV a  SGAN   

S10AH 6.1 T2 I  

 6.1 T3 I  

 6.1 T5 I  

 6.1 T7 I  

 6.1 TS I  

 6.1 TW2 I  

 6.1 TO2 I  

 6.1 TC2 I  

 6.1 TC4 I  

 jakož i skupiny látek povolené pro kódy cisteren SGAV,  SGAN, SGAH a S10AN   

 

 



 
 

Hierarchie cisteren 

Cisterny s kódy cisteren odlišnými od kódů uvedených v této tabulce nebo v tabulce A kapitoly 3.2 
mohou být též používány, pokud jakákoli část (číslice nebo písmeno) částí 1 až 4 těchto kódů cisteren 
odpovídá úrovni bezpečnosti nejméně rovnocenné odpovídající části kódu cisterny uvedeného 
v tabulce A kapitoly 3.2, a to podle následujícího vzestupného pořadí: 

 Část 1: Typy cisteren 
S → L  
Část 2: Výpočtový tlak 

 G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar  
 Část 3: Otvory 
 A → B → C → D  
 Část 4: Pojistné ventily / zařízení 
 V → F → N → H  

Například  

- cisterna s kódem cisterny L10CN je dovolena pro přepravu látky, ke které byl přiřazen kód 
cisterny L4BN;  

- cisterna s kódem cisterny L4BN je dovolena pro přepravu látky, ke které byl přiřazen kód cis-
terny SGAN. 

POZNÁMKA: Hierarchie nebere v úvahu zvláštní ustanovení (viz oddíly 4.3.5 a 6.8.4) pro každou po-
ložku. 

4.3.4.1.3 Následující látky a skupiny látek, u kterých je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uvedeno za kó-
dem cisterny znaménko  “(+)“, podléhají zvláštním ustanovením. V tomto případě je dovoleno alterna-
tivní použití cisteren pro jiné látky a skupiny látek  pouze tehdy, pokud je to uvedeno v osvědčení o 
schválení typu. Cisterny vyšší hodnoty podle ustanovení na konci tabulky v  4.3.4.1.2 mohou být pou-
žity se zřetelem ke zvláštním ustanovením uvedeným ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2. 

(a) Třída 4.1: 

 

   UN 2448 síra, roztavená: kód LGBV; 

 

(b) Třída 4.2: 

 
UN 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, suchý nebo pod vodou nebo v roztoku a UN 2447 fosfor, 
bílý nebo žlutý, roztavený: kód L10DH; 

 

(c) Třída 4.3:  

 
 

UN 1389 amalgam alkalických kovů; kapalný; 
 UN 1391 disperze alkalických kovů nebo disperze kovů alkalických zemin; 
 UN 1392 amalgam kovů alkalických zemin; kapalný; 
 UN 1415 lithium; 
 UN 1420 slitiny draslíku, kovové; kapalné; 
 UN 1421 slitina alkalických kovů, kapalná, j. n.; 
 UN 1422 slitiny draslíku a sodíku; kapalné; 
 UN 1428 sodík; a 
 UN 2257 draslík: kód L10BN; 
 UN 3401 amalgam alkalických kovů, tuhý; 
 UN 3402 amalgam kovů alkalických zemin, tuhý; 
 UN 3403 slitiny draslíku, kovové, tuhé; 
 UN 3404 slitiny draslíku a sodíku, tuhé: kód L10BN; 
 

UN 1407 cesium a  
 UN 1423 rubidium: kód L10CH; 
 
 
 



 
 

(d) Třída 5.1:  

 
UN 1873 kyselina chloristá, roztok s více než 50 % hmot., ale nejvýše 72 % hmot. čisté ky-
seliny: kód L4DN; 

UN 2015 peroxid vodíku, vodný roztok, stabilizovaný s více než 70 % peroxidu vodíku: kód 
L4DV; 
 
UN 2015 peroxid vodíku, vodný roztok, stabilizovaný s více než 60 %, ale nejvýše 70 % 
peroxidu vodíku: kód L4BV; 

UN 2014 peroxid vodíku, vodný roztok s nejméně 20 %, ale nejvýše 60 % peroxidu vodíku 
a UN 3149 peroxid vodíku a kyselina peroctová, směs, stabilizovaná: kód L4BV; 

UN 2426 dusičnan amonný, kapalný, horký koncentrovaný roztok v koncentrací vyšší než 
80 %, ale nepřesahující 93 %: kód L4BV; 

UN 3375 dusičnan amonný, emulze,  suspenze nebo gel, kapalný: kód LGAV; 

UN 3375 dusičnan amonný, emulze,  suspenze nebo gel, tuhý: kód SGAV; 

 

(e) Třída 5.2:  

 
UN 3109 peroxid organický, typ F, kapalný a UN 3119 peroxid organický, typ F, kapalný, ří-
zená teplota: kód L4BN; 

 UN 3110 peroxid organický, typ F, tuhý a UN 3120 peroxid organický, typ F,  tuhý, řízená 
teplota: kód S4AN; 

 

(f) Třída 6.1: 

 
UN 1613 kyanovodík , vodný roztok (kyselina kyanovodíková) a UN 3294 kyanovodík, alko-
holický roztok: kód L15DH; 

  

(g) Třída 7: 

 
Všechny látky: speciální cisterny; 

 
Minimální požadavky pro kapaliny: kód L2,65CN; pro tuhé látky: kód S2,65AN; 

 
Odchylně od všeobecných požadavků tohoto odstavce cisterny používané pro radioaktivní 
látky mohou být používány také pro přepravu jiných věcí, pokud jsou splněny požadavky 
pododdílu 5.1.3.2; 

 

(h) Třída 8: 

 
UN 1052 fluorovodík, bezvodý a UN 1790 kyselina fluorovodíková, roztok, obsahující více 
než 85 % kyseliny fluorovodíkové: kód L21DH; 

 
UN 1744 brom nebo brom, roztok: kód L21DH; 

 
UN 1791 chlornan, roztok a UN 1908 chloritan, roztok: kód L4BV. 

 
4.3.4.1.4 Cisterny určené pro přepravu kapalných odpadů splňující požadavky kapitoly 6.10 a vybavené  dvěma 

uzávěry podle pododdílu 6.10.3.2 musí být přiřazeny ke kódu cisterny L4AH. Pokud jsou tyto cisterny 
vybaveny pro alternativní přepravu kapalných a tuhých látek, musí být  přiřazeny ke kombinovaným 
kódům  cisteren L4AH+S4AH.  

 
4.3.4.2 Všeobecná ustanovení  

4.3.4.2.1 V případě nakládky zahřátých látek nesmí teplota na vnějším povrchu cisterny nebo její tepelné izola-
ce během přepravy překročit 70°C. 



 
 

 
4.3.4.2.2 Spojovací potrubí mezi nezávislými, ale 

navzájem propojenými cisternami dopravní 
jednotky  musí být během přepravy vyprázd-
něné. Flexibilní plnicí a vyprazdňovací potru-
bí, které není permanentně připojeno 
k nádržím, musí být během přepravy vy-
prázdněné. 

 

 
4.3.4.2.3 (Vyhrazeno)  
 

4.3.5 Zvláštní ustanovení 
 

Následující zvláštní ustanovení se musí použít, pokud jsou uvedena u příslušné položky ve sloupci 
(13) tabulky A v kapitole 3.2: 

 

TU1 Cisterny nesmějí být podány k přepravě před úplným ztuhnutím látky a jejím pokrytím inertním ply-
nem. Nevyčištěné prázdné  cisterny, které tyto látky obsahovaly, musí být naplněny inertním plynem. 

TU2 Látka musí být pokryta inertním plynem. Nevyčištěné prázdné  cisterny, které tyto látky obsahovaly, 
musí být naplněny inertním plynem. 

TU3 Vnitřek nádrže a všechny části, které mohou přijít do styku s látkou, musí být udržovány v čistotě. Pro 
čerpadla, ventily a ostatní zařízení se nesmí používat žádná maziva , která se mohou s látkou nebez-
pečně slučovat. 

TU4 Během přepravy musí být tyto látky pokryty vrstvou inertního plynu , jehož přetlak musí činit nejméně 
50 kPa (0,5 baru). 

Nevyčištěné  prázdné  cisterny, které obsahovaly tyto látky, musí být při podání k přepravě naplněny 
inertním plynem o přetlaku nejméně 50 kPa (0,5baru). 

TU5 (Vyhrazeno) 

TU6 Není dovoleno přepravovat v cisternách, bateriových vozidlech a MEGC, pokud je hodnota LC50 nižší 
než 200 ppm. 

TU7 Materiály používané k utěsnění spojů nebo k údržbě uzávěrů musí být snášenlivé s obsahem. 

TU8 Cisterny z hliníkových slitin se nesmějí používat k přepravě, ledaže jsou výlučně vyhrazeny pro tako-
vou přepravu a acetaldehyd neobsahuje kyselinu. 

TU9 UN 1203 benzín s tenzí par při 50 °C vyšší než 110 kPa (1,1 baru), ale nejvýše 150 kPa (1,5 baru) 
smí být přepravován také v cisternách konstruovaných podle 6.8.2.1.14(a) a jejichž výstroj odpovídá  
6.8.2.2.6. 

TU10 (Vyhrazeno) 

TU11 Během plnění nesmí teplota této látky překročit 60 °C. Nejvyšší plnicí teplota 80 °C je dovolena, pokud  
se zabrání vzniku doutnajících míst a jsou splněny dále uvedené podmínky. Po ukončení plnění musí 
být  cisterny natlakovány (např. stlačeným vzduchem), aby se zkontrolovala jejich těsnost. Musí se 
zabezpečit, aby během přepravy nedošlo ke vzniku podtlaku. Před vyprázdněním se musí zkontrolo-
vat, jestli tlak v cisternách je stále vyšší než tlak atmosférický. Pokud tomu tak není, musí se před za-
početím vyprazdňování do cisteren zavést inertní plyn.  

TU12 Při změně používání musí být z nádrže a výstroje před a po přepravě této látky dokonale vyčištěny 
všechny zbytky této látky. 

TU13 Cisterny musí být při plnění prosty všech nečistot. Provozní výstroj,  jako ventily a vnější potrubí, musí 
být po naplnění nebo vyprázdnění cisterny vyprázdněny. 

TU14 Ochranné kryty uzávěrů musí být během přepravy uzamčeny. 

TU15 Cisterny se nesmějí použít k přepravě potravin, poživatin a krmiv. 

TU16 Nevyčištěné prázdné  cisterny musí být při podání k přepravě: 

- buď naplněny dusíkem, 
- nebo naplněny vodou nejméně na 96 % a nejvíce na 98 % svého vnitřního objemu; v době od 1. 

října do 31. března musí voda obsahovat dostatečné množství ochranného prostředku proti zamr-
zání, aby nemohla voda během přepravy zamrznout. Ochranný prostředek proti zamrzání nesmí 
mít žádné korosivní účinky a nesmí reagovat s fosforem. 

TU17 Smí se přepravovat jen v bateriových vozidlech nebo MEGC, jejichž články jsou nádoby. 



 
 

TU18 Stupeň plnění cisteren musí být stanoven tak, aby při zahřátí obsahu na teplotu, při níž se tenze par 
rovná otevíracímu tlaku pojistného ventilu, objem kapaliny dosáhl 95 % vnitřního objemu cisterny při 
této teplotě. Ustanovení  4.3.2.3.4 se nepoužije. 

TU19 Cisterny smějí být naplněny do 98% při plnící teplotě a tlaku. Ustanovení 4.3.2.3.4 se nepoužije. 

TU20 (Vyhrazeno) 

TU21 Látka musí být v době plnění, je-li použita voda jako ochranný prostředek, pokryta vrstvou nejméně 12 
cm vody; stupeň plnění při teplotě 60 °C nesmí překročit 98 %. Je-li použit dusík jako ochranný pro-
středek, stupeň plnění při teplotě 60 °C nesmí překročit 96 %. Zbylý prostor musí být naplněn dusíkem 
tak, aby ani po ochlazení neklesl tlak nikdy  pod atmosférický tlak. Cisterna musí být  uzavřena tak, 
aby nemohlo dojít k úniku plynu. 

TU22 Cisterny smějí být plněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu; při střední teplotě kapaliny 50 °C 
musí zůstat v nádrži z hlediska bezpečnosti ještě prázdný prostor 5%. 

TU23 Stupeň plnění nesmí překročit 0,93 kg na litr vnitřního objemu, plní-li se hmotnostně. Plní-li se obje-
mově, nesmí stupeň plnění překročit 85 %. 

TU24 Stupeň plnění nesmí překročit 0,95 kg na litr vnitřního objemu, plní-li se hmotnostně. Plní-li se obje-
mově, nesmí stupeň plnění překročit 85 %.  

TU25 Stupeň plnění nesmí překročit 1,14 kg na litr vnitřního objemu, plní-li se hmotnostně. Plní-li se obje-
mově, nesmí stupeň plnění překročit 85 %.  

 TU26 Stupeň plnění nesmí překročit 85 %. 

TU27 Cisterny smějí být plněny nejvýše do 98 % svého vnitřního objemu. 

TU28 Cisterny smějí být plněny při referenční teplotě 15 °C nejvýše do 95% svého vnitřního objemu. 

TU29 Cisterny smějí být plněny nejvýše  do 97 % svého vnitřního objemu a nejvyšší teplota po naplnění ne-
smí překročit 140 °C. 

TU30 Cisterny musí být plněny podle zkušebního protokolu  pro schválení konstrukčního typu cisterny, 
avšak nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu. 

TU31 Cisterny smějí být plněny nejvýše do 1 kg na litr vnitřního objemu. 

TU32 Cisterny smějí být plněny nejvýše do 88 % svého vnitřního objemu. 

TU33 Cisterny smějí být plněny nejméně do 88 % a nejvýše do 92 % svého vnitřního objemu, nebo do 2,86 
kg na litr svého vnitřního objemu. 

TU34 Cisterny smějí být plněny nejvýše do 0,84 kg na litr svého vnitřního objemu. 

TU35 Prázdné nevyčištěné  nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a cisternové 
kontejnery, které obsahovaly tyto látky, nepodléhají požadavkům ADR, pokud byla provedena přimě-
řená opatření k vyloučení jakéhokoli nebezpečí. 

TU36 Stupeň plnění podle pododdílu 4.3.2.2 nesmí při referenční teplotě 15 °C p řekročit  93 % svého vnitř-
ního objemu. 

TU37 Přeprava v cisternách je omezena na látky obsahující původce nemocí, které nepředstavují vážné ne-
bezpečí a proti kterým, přestože při expozici mohou způsobit vážnou nákazu, jsou k dispozici účinný 
léčebný postup i preventivní  opatření a nebezpečí přenosu nákazy je omezené (tj. mírné nebezpečí 
pro jednotlivce a malé nebezpečí pro společnost). 

TU38 (Vyhrazeno) 

TU39 Vhodnost látky  pro přepravu v cisternách musí být prokázána. Metoda hodnocení vhodnosti musí být 
schválena příslušným orgánem. Jedna z metod je zkouška 8(d) v sérii zkoušek 8 (viz Příručka zkou-
šek a kritérií, část 1, pododdíl 18.7). 

 Není dovoleno ponechat látky v  cisterně po dobu, za kterou by v ní mohly  ztvrdnout. Musí být učině-
na vhodná opatření, aby se zabránilo usazení a ztuhnutí látek v cisterně (např. vyčištění atd.). 

 


