
 
 

Štítky nádrží cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí 

Podle ustanovení odstavce 6.8.2.5.1 Řádu pro přepravu nebezpečných věcí (RID) musí být každá 

nádrž cisternového vozu pro přepravu nebezpečných věcí opatřena kovovým štítkem odolným proti 

korozi, který je trvale připevněn k nádrži na místě snadno přístupném při prohlídce. Na tomto štítku 

musí být vyražením nebo jiným obdobným způsobem vyznačeny stanovené údaje. Podle tohoto 

ustanovení mohou být tyto údaje vyryty přímo do stěn vlastní nádrže, jsou-li stěny natolik zesílené, 

aby se nezmenšila pevnost nádrže. 

Značení jiným než stanoveným způsobem (např. samolepící nálepkou) není přípustné. 

U některých zahraničních cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí se objevily závady ve 

způsobu značení nádrží, spočívající zejména v používání štítků nepřípustného konstrukčního 

provedení, případně v provozování cisternového vozu bez příslušného štítku. S ohledem na tuto 

skutečnost Drážní úřad v případě zjištění uvedených závad stanoví tento postup: 

a)     Pokud uvedené závady zjistí dopravce při přejímce cisternového vozu ze zahraničí, zásilku od 

cizího železničního dopravního podniku k přepravě po území České republiky nepřevezme; 

b)     Pokud uvedené závady zjistí dopravce během přepravy zásilky po území České republiky, kdy 

místo příjmu zásilky je na území České republiky, cisternový vůz zadrží a na tuto skutečnost upozorní 

odesílatele nebo příjemce zásilky. Příjemce nebo odesílatel zásilky je povinen si od vlastníka 

cisternového vozu vyžádat údaje z pasportu, které jsou potřebné k ověření zásilky a které by měly být 

uvedeny na štítku nádrže. Údaje poskytne formou písemného dokladu. Tento doklad dopravce připojí 

k přepravnímu dokladu a zásilku přepraví k příjemci. 

c)     Pokud uvedené závady zjistí odesílatel zásilky, nepředá cisternový vůz k přepravě a požádá 

vlastníka cisternového vozu o dodání správného štítku nebo údajů k jeho zhotovení. Nové připevnění 

štítku, kontrolu údajů a označení provede znalec ve smyslu odstavce 6.8.2.4.6 RID, který byl uznán 

příslušným orgánem. Odesílatel může podat cisternový vůz k přepravě ve vyčištěném stavu, aby 

přeprava nepodléhala ustanovením RID. 

d)     Pokud u mezinárodní zásilky, kdy místo příjmu zásilky není na území České republiky, zjistí 

uvedené závady dopravce během přepravy zásilky po území České republiky, vyzve odesílatele nebo 

příjemce zásilky (dle COTIF) k odstranění závady. Odesílatel nebo příjemce zásilky musí požádat o 

změnu přepravní smlouvy v rámci České republiky (dokončení přepravy, jako když místo příjmu 

zásilky je na území České republiky), nebo si musí zajistit povolení příslušného orgánu pro přepravu 

po území dalšího státu a dopravci předloží  fotokopii tohoto povolení a rovněž fotokopii osvědčení. 

Dopravce oba doklady připojí k přepravnímu dokladu. Jedno vyhotovení dokladů si dopravce uloží. 

 

Tento postup lze použít i v případě, že údaje uvedené na štítku nádrže neodpovídají stanoveným 

údajům podle odstavce 6.8.2.5.1 RID. 


