
Zjištěné závady společností ČD Cargo 
ř ě b č ý h ě ív přepravě nebezpečných věcí
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RID v oddílu 1.4.2.2 dopravce zavazuje k provádění namátkových 
reprezentativních kontrol.

Podmínky tohoto oddílu se považují za splněné při použití bodu 5 vyhlášky 
UIC 471-3  (Kontroly zásilek nebezpečných věcí).

1.4.2.2.3 Pokud dopravce zjistí podle odstavce 1.4.2.2.1 porušení předpisů 
RID, nesmí přepravit zásilku, pokud nedošlo k odstranění nedostatků.

1.4.2.2.4 Pokud je během cesty zjištěna závada, která by mohla ohrozit 
bezpečnost přepravy, pak se musí zásilka pokud možno co nejrychleji 
zadržet s ohledem na požadavky bezpečnosti provozu, bezpečného 
odstavení zásilky a bezpečnosti veřejnosti. V přepravě se může 
pokračovat až tehdy, až zásilka splňuje platné předpisy. Příslušný orgán 
může pro zbytek cesty vydat povolení pro pokračování přepravy.
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ČD Cargo jako jediný ŽDP se sídlem v ČR uplatňuje při
přepravě nebezpečných věcí Vyhlášku UIC 471-3 a k této

hláš l é h ři t ilvyhlášce v plném rozsahu přistoupil.

Účelem této vyhlášky je:
• ulehčit a zrychlit přepravu nebezpečných věcí při zajištění vysokého,

jednotného standardu bezpečnosti;j
• dopravci jasně určit povinnosti, které vyplývají z ustanovení odstavce

1.4.2.2.1 RID

ŽŽDP na základě této vyhlášky uskutečňují kontroly každé zásilky a to při 
přejímce nebezpečných věcí v místě odeslání nebo od ŽDP, který 
podmínky této vyhlášky závazně neuplatňuje. Vzájemně se informují o 

l t h l tň jí iál í té jiště í k lit (QSS)nesrovnalostech a uplatňují speciální systém zajištění kvality (QSS).

Tato vyhláška má závazný charakter pro ty ŽDP, které jsou uvedeny 
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P i ti d íl t l j h č í ůčiPovinnosti odesílatele a jeho ručení vůči
dopravci, provozovateli železniční infrastruktury
a třetím osobám zůstávají nedotčenya třetím osobám zůstávají nedotčeny.
To znamená, že povinnosti odesílatele, plniče (baliče)
atd. uvedené v RID v kapitole 1.4 musí být splněny ap ý p y
tento je za ně stále plně odpovědný. Převzetí zásilky
dopravcem (ŽDP) neznamená, že dále odpovídá
d Při t í k hláš 471 3 ři t jdopravce. Přistoupením k vyhlášce 471-3 přistupuje
dopravce k odpovědnosti jen a pouze vůči
následujícím dopravcůmnásledujícím dopravcům.
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Kontrola přepravy nebezpečných věcí u ČD Cargo a.s. je prováděna po 
d li ií hdvou liniích.
1. Kontrola přejímaných zásilek – v místě předávky (na předávacím

místě) je prováděna kontrola podle vyhlášky UIC 471-3 a to
ě t i ČD C kt ří ádějí t h i k ř ízaměstnanci ČD Cargo, kteří provádějí technickou a přepravní

prohlídku při převzetí vozu a zásilky od odesílatele (nakládce) anebo
od ŽDP který nepřistoupil k plnění vyhlášky UIC 471-3 a přeprava
není prováděna na tzv důvěru Zjištěné závady jsou řešeny formounení prováděna na tzv. důvěru. Zjištěné závady jsou řešeny formou
odmítnutí převzetí zásilky k přepravě (nejsou evidovány) nebo
převzetí od cizího ŽDP (je sepsáno Hlášení RID). Kontrolu na seř.
nádražích a při ukončení přepravy tzv KTP a VTP provádínádražích a při ukončení přepravy tzv. KTP a VTP provádí
zaměstnanci ČD Cargo většinou ve funkci tranzitér a vozmistr
v rozsahu těchto prohlídek. Zjištěné závady jsou v nácestných
stanicích řešeny odstraněním závady (opravou) a sepsáním Hlášenístanicích řešeny odstraněním závady (opravou) a sepsáním Hlášení
RID k projednání se stanicí odesílací a odpovědným účastníkem
přepravy, většinou odesílatelem. Kontrola zásilky a vozu před
předáním příjemci ve stanici určení. V případě zjištění závady vep p j p p j y
stanici určení je sepsáno hlášení RID k projednání se stanicí
odesílací a odpovědným účastníkem přepravy, většinou
odesílatelem a zásilka je předána příjemci s upozorněním na
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2. Namátková kontrola správného převzetí vozů a zásilek je prováděn
v celém obvodu ČR a to jak na předávacích místech, PPS tak na
seř. nádražích a provádí ji BP ČD Cargo.
QSS (speciální systém zajištění kvality) – provádí jen BP a
zaměřuje se hlavně na kontrolu zásilek od ŽDP které přistoupily
k vyhlášce UIC 471-3.

Při kontrole kvality musí být zjištěno jak dalece ŽDP plní požadavky
kvality při plnění svých povinností kontroly kvality dle bodu 5 této

hláškvyhlášky.
Kontroly kvality jsou prováděny formou namátkových kontrol k tomu
zvlášť vyškolenými zaměstnanci. Jako jednotka pro kontrolu slouží
celý vůzcelý vůz.

Systém zabezpečení kvality (QSS) – objem namátkové kontroly-
počty vozů jsou stanoveny podle přílohy G vyhlášky UIC 471 3 a jepočty vozů jsou stanoveny podle přílohy G vyhlášky UIC 471-3 a je
měsíčně BP vyhodnocován.
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Kontroly kvality za rok 2011

CelkemŽelezniční podnik / BP Děd Zátopková Veselý

BLS Cargo AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFL cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CFL cargo Deutschland 20 0 -20 20 5 -15 20 0 -20 5 -55 60
CargoNet AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Železniční podnik / BP
Počet kontrol

CargoNet AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB Schenker Rail Deutschnald 80 100 20 30 46 16 90 143 53 289 89 200
DB Schenker Rail Nederland 35 7 -28 0 6 6 30 5 -25 18 -47 65

DB Schenker Rail Scandinavia 5 0 -5 0 9 9 10 0 -10 9 -6 15
DB Schenker Rail (UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DB S h k R il P l k 0 0 0 14 0 14 6 0 6 0 20 20DB Schenker Rail Polska 0 0 0 14 0 -14 6 0 -6 0 -20 20
Rail Cargo Hungary 30 0 -30 80 200 120 53 113 60 313 150 163

MEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORDCARGO s.r.l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rail Cargo Austria 63 89 26 50 55 5 50 101 51 245 82 163
G C AG 22 4 18 18 0 18 10 3 7 7 43 50Green Cargo AG 22 4 -18 18 0 -18 10 3 -7 7 -43 50
PKP CARGO S.A. 60 45 -15 118 86 -32 80 130 50 261 3 258

ROeEE AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENFE Operadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBB CARGO AG 5 0 -5 3 1 -2 6 0 -6 1 -13 14

SBB CARGO Deutschland GmbH 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
SBB CARGO Italia GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SNCB/NMBS B cargo 10 0 -10 0 3 3 10 0 -10 3 -17 20
SNCF Fret 13 16 3 4 0 -4 15 8 -7 24 -8 32

SNCF Fret Italia s.r.l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SŽ 11 17 6 17 0 -17 4 21 17 38 6 32

TRENITALIA S.p.A. 25 28 3 5 15 10 17 9 -8 52 5 47
VEOLIA Cargo Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZSSK CARGO a.s. 35 26 -9 130 292 162 85 134 49 452 202 250
Celkem 415 332 -83 489 718 229 486 667 181 1 717 327 1 390
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K sepisování hlášení RID slouží Centrální databáze 
RID která možň jeRID která umožňuje:
• sepisování hlášení RID ve vnitrostátní přepravě
• sepisování hlášení RID v mezinárodní přepravěsepisování hlášení RID v mezinárodní přepravě
• projednání hlášení RID se stanicí odesílací a 

odesílatelem ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě
• odeslání hlášení RID cizím ŽDP k projednání
• zapsání a evidenci hlášení RID došlých od cizích 

ŽDP na závady v odpovědnosti k projednání ČDŽDP na závady v odpovědnosti k projednání ČD 
Cargo

• statistika všech jmenovaných hlášení ve výběru astatistika všech jmenovaných hlášení ve výběru a 
řazení dle požadavků uživatele
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Statistika:Statistika:

V roce 2011 v období od 1.1.2011 do 31.10.2011 
bylo zjištěno 485 závad v přepravě RID viz tabulka
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Druh chyby Počet hlášení RIDDruh chyby Počet hlášení RID
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 29
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 19
2.2.3 Technický název chybí (a) 4
2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 10
2.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
2.5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1 RID chybí 16
2.7 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně(cisterna/volně ložené věci) 25
2.8 Údaj o počtu a popisu kusů chybí nebo je špatně 25
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně „PRÁZDNÝ, 
NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

56

3 2 1 Pí UN“ h bí 53.2.1 Písmena „UN“ chybí 5
3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 16
3.2.3 Technický název chybí (a) 2
3.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 17
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 9
3 5 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně (cisterna/volně ložené věci) 33.5 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně (cisterna/volně ložené věci) 3
5.1 Nádrže netěsné, místa úniku, ztráta/únik přepravované věci 1
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 18
5.3 Únik přepravované věci horními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 3
5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, identifikované 
zabezpečení je neúčinné)

14
p j )

5.6 Spodní-/ Čerpací ventil není v poloze "uzavřeno" 2
5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány 6
5.8 Slepé příruby/upevňovací šrouby chybí, volné 1
5.9.1 Sklopná tabule není zajištěna 1
5.9.2 Sklopná tabule je nesprávně nastavena 1
5.10 Datum příští prohlídky a zkoušky nádrže uplynulo 2
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 46
6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun jsou poškozené 29
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 29
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 43
7 2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 52
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7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 52



Druh chyby Počet hlášení RIDDruh chyby Počet hlášení RID
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně „PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, 
příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

56

7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 52
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 46
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 43( ) y p j
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 29
6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun jsou poškozené 29
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 29
2.7 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně(cisterna/volně ložené věci) 25
2.8 Údaj o počtu a popisu kusů chybí nebo je špatně 25
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 19
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 18
3.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 17
2.5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1 RID chybí 16
3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 16
5 5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny vypukliny násilná poškození identifikované5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, identifikované 
zabezpečení je neúčinné)
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2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 10
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 9
5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány 6
3.2.1 Písmena „UN“ chybí 53.2.1 Písmena „UN  chybí 5
2.2.3 Technický název chybí (a) 4
3.5 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně (cisterna/volně ložené věci) 3
5.3 Únik přepravované věci horními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 3
3.2.3 Technický název chybí (a) 2
5.6 Spodní-/ Čerpací ventil není v poloze "uzavřeno" 2
5.10 Datum příští prohlídky a zkoušky nádrže uplynulo 2
2.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
5.1 Nádrže netěsné, místa úniku, ztráta/únik přepravované věci 1
5.8 Slepé příruby/upevňovací šrouby chybí, volné 1
5.9.1 Sklopná tabule není zajištěna 1
5 9 2 Skl á t b l j á ě t 1
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5.9.2 Sklopná tabule je nesprávně nastavena 1



Z uvedených tabulek vyplývá, že úřednických 
chyb – špatné, nedostatečné a chybějící údaje y p y j j
v NL a MNL je 237 tj. 48,87% všech závad. 
Technických chyb a závad na voze je 49 tj. 10% ý y j j
závad
Závad v polepení a poškození polepení je 199 j
tj.41,03% závad
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Odesílatel Druh chyby
Počet hlášení 

RID
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 20
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 9
2.2.3 Technický název chybí (a) 1
2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 3
2.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
2.5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1 RID chybí 12
2 7 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně(cisterna/volně ložené věci) 21

Advanced World Transport a.s. 91

2.7 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně(cisterna/volně ložené věci) 21
2.8 Údaj o počtu a popisu kusů chybí nebo je špatně 24
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
3.5 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně (cisterna/volně ložené věci) 1
6 1 Velké bezpečnostní značky bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 1

ADW AGRO, a.s. 6

6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 1
2.5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1 RID chybí 2
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

3.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 1

AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. 8

5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 1
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 1
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1
2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
5.10 Datum příští prohlídky a zkoušky nádrže uplynulo 1
5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány 1
5.1 Nádrže netěsné, místa úniku, ztráta/únik přepravované věci 1

Biocel Paskov a.s. 3

, , p p
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 2
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
2.2.3 Technický název chybí (a) 3
2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 5
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2

BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. 4

BOCHEMIE a.s. 10

3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 2
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 1
3 1 Úd j ř PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ POSLEDNÍ NÁKLAD“ b lt ti ě

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 7

B t CR 5
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3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

4
Brenntag CR s.r.o. 5



2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 20
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 9
2.2.3 Technický název chybí (a) 1
2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 3
2.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
2.5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1 RID chybí 12
2.7 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně(cisterna/volně ložené věci) 21

Advanced World Transport a.s. 91

p y j p ( )
2.8 Údaj o počtu a popisu kusů chybí nebo je špatně 24
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
3.5 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně (cisterna/volně ložené věci) 1
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 1
2 5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5 4 1 1 7 5 4 1 2 1 RID chybí 2

ADW AGRO, a.s. 6

2.5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1 RID chybí 2
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

3.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 1
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 1

AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. 8

7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1
2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
5.10 Datum příští prohlídky a zkoušky nádrže uplynulo 1
5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány 1
5.1 Nádrže netěsné, místa úniku, ztráta/únik přepravované věci 1
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 2
7 1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1

Biocel Paskov a.s. 3

BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. 4
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
2.2.3 Technický název chybí (a) 3
2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 5
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

BOCHEMIE a.s. 10

BorsodChem MCHZ s r o 7
3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 2
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 1

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 7

14



7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 

Á Ý Č Š Ě Ý Í
4

Brenntag CR s.r.o. 5
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

4

2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 2
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

2

3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 1
6 1 V lké b č t í čk b č t í čk h bí b j š t ě 2ČEPRO 13

ČD Cargo, a.s. 6

6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 2
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 5
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 4
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 8
5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

7

5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány 3
6 1 V lké b č t í čk b č t í čk h bí b j š t ě 10

ČEPRO, a.s. 13

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ 52 6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 10
6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun jsou poškozené 5
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 5
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 3
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 11

Česká republika - Správa státních 1 5.6 Spodní-/ Čerpací ventil není v poloze "uzavřeno" 1
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
3 1 Úd j ř PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ POSLEDNÍ NÁKLAD“ b lt ti ě

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 52

3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

9

3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány 1
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

2

7 2 Oranžo á tab lka / o načení (cisterna / olně ložené ěci) je poško ena 1

ČEZ, a. s. 4

České dráhy, a.s. 13

7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 3
6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun jsou poškozené 1
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 1
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
PRÁZDNÝ NEVYČIŠTĚNÝ“ příp ZBYTKY POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

ČSKD INTRANS s.r.o. 7

„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ , příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH  chybí nebo jsou špatně
3.2.1 Písmena „UN“ chybí 1
3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
3.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1

Dalkia Česká republika, a.s. 6

15



7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1( ) j p
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

5 5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny vypukliny násilná poškození

EG Energie, a.s. 2

EURO - Šarm spol. s r.o. 3
5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

1

5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

1

5.9.1 Sklopná tabule není zajištěna 1
6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun jsou poškozené 1
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 3

Flaga s.r.o. 7

7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1

Fosfa akciová společnost 1 5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

1

Ing. Petr Švec - PENTA 1 5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 1
2.1 Sloupec "RID" neoznačen křížkem 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ , příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH  chybí nebo jsou špatně
5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

1

6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 2
6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun jsou poškozené 11
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 10
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 2
7 2 O ž á t b lk / č í ( i t / l ě l ž é ě i) j šk 1

Jan VINDUŠKA 29

7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1
KEMIFLOC a.s. 1 7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1

3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

5

3.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
3.5 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně (cisterna/volně ložené věci) 1
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 1

Lovochemie, a.s. 8

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 1 7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1
Macco Organiques, s.r.o. 1 7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1

2.5 Zvláštní prohlášení podle odstavců 5.4.1.1.7, 5.4.1.2.1 RID chybí 2
2.8 Údaj o počtu a popisu kusů chybí nebo je špatně 1
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 2
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 2
3 1 Údaj např PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně

METRANS, a.s. 7

16

3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD  nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
3.2.3 Technický název chybí (a) 2

MITAS a.s. 6



3.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 1
3.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
3.4 Obalová skupina chybí nebo je špatně 1
3.5 Identifikační číslo nebezpečnosti chybí nebo je špatně (cisterna/volně ložené věci) 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

1

Plzeňský Prazdroj, a. s. 5

PRIMAGAS 5
„ , , p p „ , y j p
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 1
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 3

Primagra, a.s. 1 7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1
5.8 Slepé příruby/upevňovací šrouby chybí, volné 1
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1

Severochema, družstvo pro 1 7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1

PRIMAGAS s.r.o. 5

PRONTO GAS, spol. s r.o. 2

p ( ) j p
2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí nebo jsou špatně 2
5.9.2 Sklopná tabule je nesprávně nastavena 1
5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 1
5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány 1
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 1
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 2

Sokolovská uhelná, právní 3

Spolek pro chemickou a hutní 5

5.3 Únik přepravované věci horními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 3
5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

1

6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 1
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 3

SYNTHOS Kralupy a.s. 1 7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 1

Synthesia, a.s. 8

Tereos TTD, a.s. 1 6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 1

TONASO Holding a.s. 1 5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci (jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

1

2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 1
3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo alternativně 
„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“, příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

10

3 3 Kl ifik č í kód / čí l b č t í čk h bí b j š t ě 83.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo je špatně 8
6.1 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun chybí nebo jsou špatně 17
6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky pro posun jsou poškozené 3
6.4 Označení dle oddílu 5.3.6 RID (látky ohrožující životní prostředí) chybí nebo je poškozené 5
7.1 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) chybí nebo neodpovídá údajům 14
7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené věci) je poškozena 7
5 2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 4

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 65

17

5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / vyprazdňovacími zařízeními 4



2.2.2 UN-číslo a/nebo oficiální pojmenování pro přepravu chybí 
nebo jsou špatně

18



19



2.3 Klasifikační kód / číslo vzoru bezpečnostní značky chybí nebo 
je špatně

20



2 2 3 Technický název chybí2.2.3 Technický název chybí 

21



3.1 Údaj např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, POSLEDNÍ NÁKLAD“ nebo 
alternativně PRÁZDNÝ NEVYČIŠTĚNÝ“ příp ZBYTKY POSLEDNÍalternativně „PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ , příp. „ZBYTKY, POSLEDNÍ 
OBSAH“ chybí nebo jsou špatně

22



5.2 Únik přepravované věci spodními plnícími / 
vyprazdňovacími zařízeními

23



24



25



26



1.Zastavení

27



5.3 Únik přepravované věci horními plnícími / 
vyprazdňovacími zařízením

28



29



5.5 Zjistitelné závady bez úniku přepravované věci 
(jako trhliny vypukliny násilná poškození(jako trhliny, vypukliny, násilná poškození, 
identifikované zabezpečení je neúčinné)

30



31



32



5 6 Spodní / Čerpací ventil není v poloze "uzavřeno"5.6 Spodní-/ Čerpací ventil není v poloze uzavřeno

33



5 7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány5.7 Ochranné čepičky chybí / nejsou našroubovány

34



5 8 Slepé příruby/upevňovací šrouby chybí volné5.8 Slepé příruby/upevňovací šrouby chybí, volné

35



36



37



38



5 9 1 Sklopná tabule není zajištěna5.9.1 Sklopná tabule není zajištěna

39



40



41



5 10 Datum příští prohlídky a zkoušky nádrže uplynulo5.10 Datum příští prohlídky a zkoušky nádrže uplynulo

42



43



44



6.2 Velké bezpečnostní značky, bezpečnostní značky 
pro posun jsou poškozené

45



46



47



48



7.2 Oranžová tabulka / označení (cisterna / volně ložené 
věci) je poškozena

49



50



51



52



53



Prohlášení :
Žádný zaměstnanec ČD Cargo a to včetně
BP, není finančně zvýhodňován a neboý
odměňován za nalezení a odstranění závady
v přepravě nebezpečných věcí dle RID.p p p ý

54



Děkuji za pozornost

Ing. Petr Děd


