
KAPITOLA 4.5 
 

POUŽÍVÁNÍ CISTEREN PRO PODTLAKOVÉ VY ČERPÁVÁNÍ ODPADŮ 
 
POZNÁMKA: Pro přemístitelné cisterny a UN MEGC viz kapitola 4.2; pro nesnímatelné cisterny (cisternová 

vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby s nádržemi 
vyrobenými z kovových materiálů,  bateriová vozidla a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC), 
jiné než UN MEGC, viz kapitola 4.3; pro cisterny z  vyztužených plastů viz kapitola 4.4. 

 
4.5.1 Používání 
 
4.5.1.1 Odpady tvořené látkami tříd 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9 mohou být přepravovány v cisternách pro 

podtlakové vyčerpávání odpadů odpovídajících kapitole 6.10, pokud jejich přeprava 
v nesnímatelných cisternách, snímatelných cisternách, cisternových kontejnerech a cisternových 
výměnných nástavbách je dovolena podle kapitoly 4.3. Látky přiřazené kódu cisterny L4BH ve 
sloupci (12) tabulky A kapitoly 3.2 nebo jinému  kódu dovolenému podle hierarchie uvedené v  
4.3.3.1.2 smějí být přepravovány v cisternách pro podtlakové odčerpávání odpadů s písmenem „A“ 
nebo „B“ ve třetí části kódu cisterny, který je uveden v bodu 9.5 osvědčení o schválení vozidla 
odpovídajícího vzoru v  9.1.3.5.  

 

4.5.2 Provoz 
 
4.5.2.1 Ustanovení kapitoly 4.3, kromě ustanovení uvedených v 4.3.2.2.4 a 4.3.2.3.3, se vztahují na 

přepravu v cisternách pro podtlakové odčerpávání odpadů a jsou doplněna ustanoveními pododdílů 
4.5.2.2 až 4.5.2.4 uvedených níže. 

 
4.5.2.2 Pro přepravu kapalin zařazených jako hořlavé musí být cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů 

plněny plnicím zařízením, které vyúsťuje v cisterně na její spodní úrovni. Musí být učiněna opatření, 
aby bylo minimalizováno rozstřikování. 

 
4.5.2.3 Při vyprazdňování hořlavých kapalin s bodem vzplanutí nižším než 23°C tl akem vzduchu je nejvyšší 

dovolený tlak  100 kPa (1 bar).  
 
4.5.2.4 Použití cisteren vybavených vnitřním pístem fungujícím jako stěna komory je dovoleno pouze tehdy, 

pokud látky na kterékoli straně stěny (pístu) nereagují nebezpečně navzájem jedna s druhou (viz 
4.3.2.3.6). 

 
 
 
 



KAPITOLA 4.6 
 

(Vyhrazeno) 
 
 



KAPITOLA 4.7 
 

POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH JEDNOTEK PŘIPRAVUJÍCÍCH 
VÝBUŠNINY (MEMU) 

 
POZNÁMKA 1:  Pro kusy viz kapitola 4.1; pro přemístitelné cisterny viz kapitola 4.2; pro nesnímatelné cisterny 

(cisternová vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby s 
nádržemi vyrobenými z kovových materiálů viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztužených plastů viz 
kapitola 4.4; pro cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz kapitola 4.5.  

 
POZNÁMKA 2:    Pro požadavky na konstrukci, výstroj, schválení typu, zkoušky a značení viz kapitoly 6.7, 6.8, 6.9, 

6.11 a 6.12. 
     

4.7.1 Používání 
 
4.7.1.1 Látky tříd 3, 5.1, 6.1 a 8 mohou být přepravovány v MEMU odpovídajících kapitole 6.12, 

v přemístitelných cisternách, pokud jejich přeprava je dovolena podle kapitoly 4.2; nebo ve 
snímatelných cisternách, cisternových kontejnerech nebo cisternových výměnných nástavbách,  
pokud jejich přeprava je dovolena podle kapitoly 4.3; nebo v cisternách z vyztužených plastů, pokud 
jejich přeprava je dovolena podle kapitoly 4.4; nebo v kontejnerech pro volně ložené látky, pokud 
jejich přeprava je dovolena podle kapitoly 7.3. 

 
4.7.1.2 Výbušné látky nebo předměty třídy 1 podléhající schválení příslušného orgánu (viz 7.5.5.2.3) mohou 

být přepravovány v kusech, ve zvláštních komorách odpovídajících oddílu 6.12.5, pokud obal je 
dovolen podle kapitoly 4.1 a jejich přeprava je dovolena podle kapitoly 7.2 a 7.5. 

 

4.7.2 Provoz 
 
4.7.2.1 Následující ustanovení se vztahují na provoz cisteren podle kapitoly 6.12: 
 

(a) Pro cisterny s vnitřním objemem 1 000 litrů nebo větším, ustanovení kapitoly 4.2, kapitoly 4.3, 
kromě 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3 a 4.3.4, nebo kapitoly 4.4 se vztahují na přepravu v MEMU, a 
jsou doplněna níže uvedenými ustanoveními 4.7.2.2, 4.7.2.3 a 4.7.2.4. 

 
(b) Pro cisterny s vnitřním objemem menším než 1 000 litrů, ustanovení kapitoly 4.2, kapitoly 4.3, 

kromě 4.3.1.4, 4.3.2.1, 4.3.2.3.1, 4.3.3 a 4.3.4, nebo kapitoly 4.4 se vztahují na přepravu v 
MEMU, a jsou doplněny níže uvedenými ustanoveními 4.7.2.2, 4.7.2.3 a 4.7.2.4. 

 
4.7.2.2 Tloušťka stěn nádrže během celé doby jejího používání se nesmí snížit pod nejmenší hodnotu 

předepsanou v příslušných konstrukčních předpisech. 
 
4.7.2.3 Ohebné vypouštěcí potrubí, stabilně připojené nebo nepřipojené, a výsypky musí být během 

přepravy prázdné beze směsných nebo znecitlivěných výbušných látek.   
 
4.7.2.4 Pokud jsou použitelná pro přepravu v cisternách, musí se též použít zvláštní ustanovení (TU) 4.3.5 

uvedená ve sloupci (13) tabulky A kapitoly 3.2. 
 
4.7.2.5  Dopravce musí zajistit, že zámky uvedené v 9.8.9 jsou během přepravy používány. 

 


