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1. Mnohostranné dohody RID
• 1/2019

týkající se vícenásobného značení obalů, IBC a velkých obalů

• Odchylně od ustanovení kapitol 6.1, 6.5 a 6.6 a v souladu s rozhodnutími Výboru 
znalců OSN pro přepravu nebezpečných věcí přijatými na jeho zasedání v prosinci 
2018 mohou být obaly, IBC a velké obaly opatřeny více než jednou značkou, pokud 
jsou splněny následující podmínky:

a) Pokud obal odpovídá jednomu nebo více zkoušeným konstrukčním typům obalu, včetně 
jednoho nebo více zkoušených konstrukčních typů IBC nebo velkého obalu, smí být tento 
obal opatřen více než jednou značkou schválení typu udávající příslušné požadavky 
zkoušky, které byly splněny. Pokud je obal opatřen více než jednou značkou, musí se 
značky nacházet ve vzájemné bezprostřední blízkosti a každá značka musí být kompletně 
vyobrazena.

b) Pokud IBC odpovídá jednomu nebo více zkoušeným konstrukčním typům IBC, včetně 
jednoho nebo více zkoušených konstrukčních typů obalu nebo velkého obalu, smí být 
tento IBC opatřen více než jednou značkou udávající příslušné požadavky zkoušky, které 
byly splněny. Pokud je IBC opatřen více než jednou značkou, musí se značky nacházet ve 
vzájemné bezprostřední blízkosti a každá značka musí být kompletně vyobrazena. 4



1. Mnohostranné dohody RID

c) Pokud velký obal odpovídá jednomu nebo více zkoušeným konstrukčním typům 
velkého obalu, včetně jednoho nebo více zkoušených konstrukčních typů obalu nebo 
IBC, smí být tento velký obal opatřen více než jednou značkou udávající příslušné 
požadavky zkoušky, které byly splněny. Pokud je velký obal opatřen více než jednou 
značkou, musí se značky nacházet ve vzájemné bezprostřední blízkosti a každá 
značka musí být kompletně vyobrazena.

Tato dohoda platí do 31. prosince 2020 pro přepravu po území těch smluvních států 
RID, které tuto dohodu podepsaly. Vypoví-li některý ze signatářů dohodu do uvedeného 
data, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu po území 
těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly a nevypověděly.

• SRN (26. dubna 2019)
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2. RID 2019 v ČR
• RID 2019

• překlad oficiálních textů (OTIF) – 15. dubna 2019
• 100 stran textu 
• vyhlášení ve Sb. m. s. – červen 2019

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým 
se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES 
o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých 
odchylek
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3. Hlavní změny RID 2019
• Nové definice

• „Zalisovaná láhev“ je láhev určená k přepravě LPG, o hydraulickém vnitřním 
objemu nejvýše 13 litrů, vyrobená ze svařované ocelové vnitřní láhve s 
vnitřním povlakem a opatřená vnějším ochranným pláštěm vyrobeným z 
pórovitého plastu, který je neodnímatelný a spojený neoddělitelně s vnějším 
povrchem vnější stěny ocelové láhve;“.

• „Ochranný povlak“ (pro cisterny) je výstelka nebo vnitřní povlak chránící 
materiál kovových cisteren proti přepravovaným látkám;“.

POZNÁMKA:Tato definice se nevztahuje na výstelku nebo vnitřní povlak 
používané jen k ochraně přepravované látky.“.

• „Průměr“ (pro nádrže cisteren) je vnitřní průměr nádrže;“.
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3. Hlavní změny RID 2019
• 1.4.2.2.8 

• Dopravce musí zajistit, aby informace, které mají být dostupné subjektu 
odpovědnému za údržbu (ECM), buď přímo, nebo prostřednictvím 
provozovatele cisternového vozu, jak je definováno v článku 15a § 3 ATMF –
Přípojek G k COTIF – a v článku 5 Přílohy A k ATMF, zahrnovaly také cisternu 
a její výstroj.

• 1.4.3.3 Plnič• 1.4.3.3 Plnič

• POZNÁMKA: Instrukce ve formě kontrolního seznamu pro cisternové vozy 
na plyny jsou dostupné na webové stránce OTIF (www.otif.org), jako pomoc 
plniči plynových cisternových vozů při dodržování bezpečnostních 
povinností, zejména s ohledem na těsnost cisternových vozů.

• 1.4.3.7.1 Vykládce

• POZNÁMKA: Instrukce ve formě kontrolního seznamu pro cisternové vozy 
na plyny jsou dostupné na webové stránce OTIF (www.otif.org), jako pomoc 
vykládci plynových cisternových vozů při dodržování bezpečnostních 
povinností, zejména s ohledem na těsnost cisternových vozů.  8



3. Hlavní změny RID 2019
• Nová přechodná ustanovení:

• 1.6.1.44 Podniky, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí pouze 
jako odesilatelé a které nemusely jmenovat bezpečnostního poradce na 
základě ustanovení platných do 31. prosince 2018, musí, odchylkou od 
ustanovení uvedených v 1.8.3.1 platných od 1. ledna 2019, jmenovat 
bezpečnostního poradce nejpozději do 31. prosince 2022.“.

• 1.6.1.45 Smluvní strany smějí až do 31. prosince 2020 dále vydávat 
osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu 
nebezpečných věcí podle vzoru platného do 31. prosince 2018, namísto 
osvědčení odpovídajících požadavkům uvedeným v 1.8.3.18, platným od 
1. ledna 2019. Taková osvědčení smějí být dále používána až do konce své 
pětileté platnosti.“.

9



3. Hlavní změny RID 2019
• Nová přechodná ustanovení:

• 1.6.1.46 Přeprava strojů nebo zařízení nevyjmenovaných v této příloze, 
které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci nebo provozní 
výbavě a které jsou tudíž přiřazeny k UN číslům 3363, 3537,3538, 3539, 3540, 
3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 nebo 3548, která byla vyňata z 
platnosti ustanovení RID podle 1.1.3.1 (b) platných do 31. prosince 2018, smí 
být nadále vyňata z platnosti ustanovení RID až do 31. prosince 2020, pokud být nadále vyňata z platnosti ustanovení RID až do 31. prosince 2020, pokud 
byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek 
přepravy.

• 1.6.1.47 Lithiové články a baterie nesplňující požadavky uvedené v 
2.2.9.1.7 (g) smějí být dále přepravovány až do 31. prosince 2019.
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3. Hlavní změny RID 2019
• Upravený pododdíl

• 1.8.3.1 „Každý podnik, jehož činnosti zahrnují odesílání nebo přepravu 
nebezpečných věcí po železnici, nebo s tím související operace balení, 
nakládky, plnění nebo vykládky musí jmenovat jednoho nebo více 
bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí….“.

• Nový pododdíl 

• 1.8.3.19 Rozšíření platnosti osvědčení

Jestliže poradce rozšíří rozsah platnosti svého osvědčení během jeho doby 
platnosti splněním požadavků uvedených v 1.8.3.16.2, zůstane doba platnosti 
nového osvědčení stejná jako doba platnosti předchozího osvědčení.
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3. Hlavní změny RID 2019
• Kapitola 1.10

• 1.10.3 Nová poznámka:

• POZNÁMKA: Kromě bezpečnostních předpisů RID mohou příslušné 
orgány uplatňovat další bezpečnostní předpisy z jiných důvodů, než je 
bezpečnost během přepravy (viz též článek 3  přípojku C k COTIF). Aby 
nedocházelo při mezinárodní a multimodální přepravě k rozdílnému 
označování výbušnin, doporučuje se, aby toto označování bylo prováděno v označování výbušnin, doporučuje se, aby toto označování bylo prováděno v 
souladu s mezinárodně harmonizovanou normou (např. Směrnicí Komise 
Evropských společenství 2008/43/ES).

• 1.10.3.1.2 V tabulce 1.10.3.1.2, ve sloupci “Látka nebo předmět“ se mění text 
první řádky pro třídu 2 (Hořlavé plyny (klasifikační kódy, zahrnující jen 
písmeno F)) takto: „Hořlavé, netoxické plyny (klasifikační kódy zahrnující jen 
písmena F nebo FC)“.
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3. Hlavní změny RID 2019
• Oddíl 2.2.8

• 2.2.8 Třída 8 Žíravé látky

Přepracovaný text

• 3.1.2.2 nové znění

• Je-li pod jedním UN číslem uvedena kombinace více různých oficiálních • Je-li pod jedním UN číslem uvedena kombinace více různých oficiálních 
pojmenování pro přepravu a tato jsou od sebe oddělena spojkami „a“ nebo 
„nebo“ napsanými malým písmem, nebo jsou oddělena čárkami, musí být 
v přepravním dokladu a na značkách kusu uvedeno pouze to nejvhodnější. 
Toto platí zvláště v případě, jestliže je pod jedním UN číslem uvedena 
kombinace více rozdílných položek. Následující příklady znázorňují postup 
při výběru oficiálního pojmenování pro přepravu v takových případech:
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3. Hlavní změny RID 2019

• Kapitola 3.2 Tab. A
• Dílčí doplnění u cca 60 UN čísel – např. vkládají se BK2 (UN 1386), TU 42 (UN 1824)
• Nové položky:

3535 LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.

3535 LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.

3536 LITHIOVÉ BATERIE UMÍSTĚNÉ V NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ JEDNOTCE lithium-iontové baterie nebo lithium-
kovové baterie

3537 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÝ PLYN, J.N.
3538 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ NEHOŘLAVÝ, NETOXICKÝ PLYN, J.N.
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3538 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ NEHOŘLAVÝ, NETOXICKÝ PLYN, J.N.
3539 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ TOXICKÝ PLYN, J.N.
3540 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVOU KAPALINU, J.N.
3541 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVOU TUHOU LÁTKU, J.N.
3542 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ SAMOZÁPALNOU LÁTKU, J.N.
3543 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ LÁTKU, KTERÁ VE STYKU S VODOU VYVÍJÍ HOŘLAVÉ PLYNY, J.N.
3544 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ LÁTKU PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
3545 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÝ PEROXID, J.N.

3546 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ TOXICKOU LÁTKU, J.N.

3547 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ ŽÍRAVOU LÁTKU, J.N.

3548 PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, J.N.



3. Hlavní změny RID 2019

• 3.3.1 Nová zvláštní ustanovení
• 193, 301, 387, 388, 389, 392

• 389 Tato položka se vztahuje pouze na nákladní dopravní (přepravní) jednotky, v 
nichž jsou zabudovány lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie, které 
jsou určeny jen pro dodávání energie mimo jednotku. Lithiové baterie musí splňovat 
ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7 (a) až (g) a obsahovat potřebné systémy zabraňující ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7 (a) až (g) a obsahovat potřebné systémy zabraňující 
přebití nebo nadměrnému vybití baterií.

• Baterie musí být bezpečně připevněny k vnitřní konstrukci nákladní dopravní 
(přepravní) jednotky (např. pomocí uložení na poličky nebo do skříněk atd.) takovým 
způsobem, aby se zamezilo zkratům, náhodnému uvedení do činnosti a významnému 
relativnímu pohybu vůči nákladní dopravní (přepravní) jednotce v důsledku otřesů, 
namáhání a vibrací, ke kterým běžně dochází během přepravy. Nebezpečné věci 
potřebné k bezpečnému a řádnému provozu nákladní dopravní (přepravní) jednotky 
(např. systémy k hašení požáru a klimatizační systémy) musí být řádně zajištěny nebo 
zabudovány do nákladní dopravní (přepravní) jednotky a jinak nepodléhají 
ustanovením ADR. Nebezpečné věci, které nejsou  potřebné k bezpečnému a 
řádnému provozu nákladní dopravní (přepravní)  jednotky, nesmějí být v nákladní 
dopravní (přepravní) jednotce přepravovány.
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3. Hlavní změny RID 2019
• Baterie uvnitř nákladní dopravní (přepravní) jednotky nepodléhají požadavkům na 

značení.

• Nákladní dopravní (přepravní) jednotka musí být opatřena oranžovými tabulkami 
podle 5.3.2.2 a velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1.1 na dvou protilehlých 
bočních stranách.

• Pokyny pro balení 4.1.4.1   – dílčí úpravy• Pokyny pro balení 4.1.4.1   – dílčí úpravy
• P001 Pod „Kompozitní obaly“ v první řádce namísto „s vnějším sudem z oceli nebo 

hliníku“ uvést „s vnějším sudem z oceli, hliníku nebo plastu“ a za „6HB1“ se doplňuje  
„,6HH1“.

• Pokyny pro balení 4.1.4.1  – nové
• P006
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3. Hlavní změny RID 2019
• 5.2.2.2 Ustanovení o bezpečnostních značkách

• 5.2.2.2.1.1.2 Bezpečnostní značka musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod 
úhlem 45°. Minimální rozměry musí být 100 x 100 mm a minimální šířka vnitřní čáry 
tvořící čtverec musí být 2 mm. Vnitřní okraj značky musí být rovnoběžný s vnějším 
okrajem a musí od něj být vzdálen 5 mm. V horní polovině bezpečnostní značky musí mít 
vnitřní čára stejnou barvu jako symbol a v dolní polovině musí mít stejnou barvu jako vnitřní čára stejnou barvu jako symbol a v dolní polovině musí mít stejnou barvu jako 
číslo třídy nebo podtřídy v dolním rohu. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny 
prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.

• 5.2.2.2.1.1.2 Bezpečnostní značka musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod 
úhlem 45° (tvar diamantu). Minimální rozměry musí být 100 x 100 mm. Uvnitř musí 
být čára tvořící diamant, hrana musí být rovnoběžná s vnějším okrajem a vzdálena 
přibližně 5 mm od vnější strany k okraji bezpečnostní značky. V horní polovině 
bezpečnostní značky musí mít vnitřní čára stejnou barvu jako symbol a v dolní 
polovině musí mít stejnou barvu jako číslo třídy nebo podtřídy v dolním rohu. Tam, 
kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému 
obrázku.
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3. Hlavní změny RID 2019
• 5.2.2.2 Ustanovení o bezpečnostních značkách 

• 5.2.2.2.1.1.3 Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smí být rozměry bezpečnostní značky 
zmenšeny, pokud zůstanou symboly a další prvky bezpečnostní značky zřetelně 
viditelné. Vnitřní okraj značky musí zůstat rovnoběžný s vnějším okrajem a musí od něj 
zůstat vzdálen 5 mm. Minimální šířka vnitřní čáry tvořící čtverec musí být 2 mm. 
Rozměry bezpečnostních značek pro láhve musí být v souladu s pododdílem Rozměry bezpečnostních značek pro láhve musí být v souladu s pododdílem 
5.2.2.2.1.2.

• 5.2.2.2.1.1.3 Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smí být rozměry bezpečnostní značky 
proporcionálně zmenšeny, pokud zůstanou symboly a další prvky bezpečnostní 
značky zřetelně viditelné. Rozměry bezpečnostních značek pro láhve musí být v 
souladu s pododdílem 5.2.2.2.1.2.

• 5.2.2.2.2 Vzory bezpečnostních značek
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3. Hlavní změny RID 2019
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3. Hlavní změny RID 2019
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3. Hlavní změny RID 2019
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3. Hlavní změny RID 2019
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3. Hlavní změny RID 2019
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3. Hlavní změny RID 2019

24



3. Hlavní změny RID 2019

• 6.8.2.1.23

• V první větě prvního odstavce za „Způsobilost výrobce“ se doplnilo „nebo 
údržbářské nebo opravářské dílny“ a na konci se vypouští „, který(á) vydá  
osvědčení o schválení typu“. 

V druhé větě prvního odstavce za „Výrobce“ se doplnilo „nebo údržbářská 
nebo opravářská dílna“. nebo opravářská dílna“. 

V poslední větě prvního odstavce za slovem „ultrazvukem“ se vkládá 
odvolávka na poznámku pod čarou v tomto znění:

Přeplátované spoje použité ke spojení dna se stěnou nádrže smějí být odzkoušeny za 
použití alternativních metod ke zkouškám prozářením nebo ultrazvukem.
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3. Hlavní změny RID 2019

• Kapitola 7.3 USTANOVENÍ O PŘEPRAVĚ VOLNĚ LOŽENÝCH LÁTEK

• 7.3.2.10 Pod nadpis se vkládá tato nová poznámka: 

• POZNÁMKA: Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky označené v 
souladu s pododdílem 6.11.5.5, které však byly schváleny v zemi, která není 
smluvní stranou RID, mohou být přesto použity pro přepravu podle RID.

• 7.3.3.1 Za první odstavec se vkládá poznámka v tomto znění: 

• POZNÁMKA: Pokud je ve sloupci (17) tabulky A kapitoly 3.2 uveden kód VC1, 
může být velký kontejner pro volně ložené látky BK1 použit pro pozemní 
dopravu za předpokladu, že jsou splněna dodatečná ustanovení v pododdílu 
7.3.3.2. Pokud je ve sloupci (17) tabulky A kapitoly 3.2 uveden kód VC2, může 
být velký kontejner pro volně ložené látky BK2 použit pro pozemní dopravu 
za předpokladu, že jsou splněna dodatečná ustanovení v pododdílu 7.3.3.2.
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3. Hlavní změny RID 2019

• Kapitola 7.5  USTANOVENÍ O NAKLÁDCE, VYKLÁDCE A MANIPULACI

• 7.5.7.1 Na konec se vkládá odvolávka na poznámku pod čarou v tomto 
znění:

• Návod pro uložení nebezpečných věcí je možno nalézt v Řádu 
IMO/ILO/UNECE pro uložení nákladu v  nákladních dopravních (přepravních) 
jednotkách (CTU Code) (viz např. Kapitola 9 Uložení nákladu do CTU a 
Kapitola 10 Dodatečné doporučení pro balení nebezpečných věcí). Jiný Kapitola 10 Dodatečné doporučení pro balení nebezpečných věcí). Jiný 
návod je též k dispozici u příslušných orgánů a průmyslových a dopravních 
organizací, zejména v „Nakládací směrnici – Kodexu pro nakládku a zajištění 
nákladu na železničních vozech“, vydané Mezinárodní železniční unií (UIC).“  
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4. Zkoušky bezpečnostních poradců
• Cca 100 aktivních bezpečnostních poradců

• Základní vs. atestační

• RID 2019

• Termíny:
15. srpna 2019
19. září 201919. září 2019
7. listopadu 2019
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5. Statistika přepravy nebezpečných věcí
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