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-třídy nebezpečnosti dle ADR/RID 

-Kemler kód, UN číslo

-výstražné bezpečnostní značky a symboly

-HAZCHEM kód, systém DIAMANT

-R-věty, S-věty, P-věty, H-věty

-ostatní systémy označování (CAS, BRN, EINECS, EEC,           

RTECS)

-přepravní dokumentace  (bezpečnostní listy, nákladní(dodací) 

listy, písemné pokyny pro řidiče)

-značení tlakových lahví



Předpisy pro přepravu NL
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 ADR - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 
nebezpečného zboží po silnici.

 RID - Mezinárodní přepravní řád pro přepravu 
nebezpečného zboží po železnici.

 DGR - Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží 
v letecké dopravě.

 IMDG Code - Mezinárodní námořní přehled 
nebezpečného zboží.



Dle ADR (RID) jsou látky rozděleny do tříd:
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4 Třída 1 Výbušné látky a předměty (pod třídy 1.1-1.6)

 Třída 2 Plyny (2.1 hořlavé, 2.2 nehořlavé, 2.3 toxické)

 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



Obecná výstražná tabule
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Speciální výstražná tabule

2014Jiří Rogowski

6

Kemler kód

UN kód

Kemler kód – značí nebezpečnost nebezpečné látky pro potřeby přepravy 
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Kemlerův kód

2 – uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí

3 – hořlavost par kapalin a plynů

4 – hořlavost tuhých látek

5 – oxidační účinky (podporuje hoření)

6 – jedovatost (toxicita)

7 – radioaktivita

8 – žíravost

9 – nebezpečí samovolné prudké reakce

0 – doplňující číselný řád

X – látka nesmí přijít do kontaktu s vodou
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UN kód

 Identifikační číslo látky

 UN kód je jedním z nejčastěji používaných systému rychle identifikace 
nebezpečných látek. Je tvořen vždy čtyřmístným číslem. Každá 
nebezpečná látka má přiřazené jedno číslo, eventuelně určitá skupina 
nebezpečných látek s podobnými vlastnostmi

 Z uvedeného vyplývá, že každému UN kódu náleží chemický název látky 
anebo souhrnné pojmenování skupiny látek, t.j. pomocí UN kódu je možné 
přesně identifikovat, o kterou látku anebo skupinu látek se jedná.

 Samotný název UN kód pochází od Unite Nations - Organizace Spojených 
národů, která je autorem tohoto rychlého identifikačního systému.
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DIAMANT
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Nebezpečí 

spontánní reakce

Nebezpečí požáru

Poškození zdraví

Specifická nebezpečí



Kód HAZCHEM
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4WE



Bezpečnostní značky dle ADR, RID
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Označování nebezpečných výrobků
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 Zákon 350/2011 – o chemických látkách

 Zákon 59/2006 – o prevenci závažných havárií

 R – věty, S – věty, P – věty, H – věty

 přepravní dokumentace  (bezpečnostní listy, 

nákladní(dodací) listy, písemné pokyny pro řidiče)



R, S - věty

 R – věty (Rizikové věty)
R – věty, vyjadřují riziko spojené s manipulací s chemickými 
látkami a přípravky. 

S – věty (Bezpečnostní věty)
S – věty představují pokyny pro bezpečné používání a manipulaci s 
chemickými látkami a přípravky.

Pokud nebezpečná látka vyžaduje více pokynů pro bezpečnou 
manipulaci pak se k písmenu R a S přiřazuje kombinace číselných 
kódů oddělených vzájemně lomítkem. 
Př.:

R40/21/22 (zdraví škodlivá, možné nebezpečí 
nevratných účinků při styku s kůží a při požití).



Výstražné symboly (chemické Látky)
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Výstražné symboly dle Evropské 

směrnice
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P - věty
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 P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné 

zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. 

Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému 

klasifikace a označování chemikálií a nahrazují 

dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným 

obsahem.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S-v%C4%9Bty


S - věty
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 S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

přípravky, a to podle dosud platného systému 

bezpečnostní klasifikace. Nový Globálně 

harmonizovaný systém klasifikace a označování 

chemikálií namísto S-vět obsahuje P-věty s prakticky 

totožným obsahem a stejným účelem, jako mají 

dosavadní S-věty.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_klasifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P-v%C4%9Bty


Štítek dle evropské směrnice
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Číslo CAS – pětimístné číslo oddělené dvěmi pomlčkami 12-34-5 

(identifikuje konkrétní chem. látku a označuje její nehydratovanou 

formu

Číslo BRN – sedmimístné číslo 1234567  (registrační číslo látky v 

systému BELSTEIN

EINECS kód – sedmimístné číslo se dvěmi pomlčkami 123-456-7

EEC kód (indexové číslo) – devítimístné číslo se třemi pomlčkami, 

někdy může být na konci písmeno 123-456-78-9

Číslo RTECS – kód je tvořen dvěmi písmeny a sedmi čísly                                                                                                        

AA1234567  (obsahuje údaje o toxicitě látky)

Ostatní způsoby identifikace NL



Přepravní dokumentace

 Bezpečnostní list 

 Nákladní(dodací) list

 Písemné pokyny pro řidiče



Konec
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