Příloha I
 
ŘÁD PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ  PŘEPRAVU
NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ
(RID)




Text platný od 1.ledna 1997



Změny textu, který vstoupil v platnost dnem 1.1.1995

Poř.          Vyhláška v PTV                Věc	                             		Platí od
číslo         (Změna číslo)
1.	     12/5-6/1995		Zavedení				1.1.1995
2.	      60/31-32/1995		ZU SNCF 4/94 - třída 9		ihned
3.	      61/31-32/1995		ZU SNCF 5/94 - třída 8		ihned
4.	      62/31-32/1995		ZU SNCF 6/94 - třída 8		ihned
5.	      63/31-32/1995		Dodatek PNZ - třída 1		ihned
6.	      70/37-38/1995		Oprava tiskových chyb ,změny		ihned
7.	      78/41-42/1995		ZU BR 1/95 - třída 6.1		ihned
8.	      4/1-2/1996		ZU DB 2/93 - třída 1	            	ihned
9.	      7/1-2/1996		ZU SNCF 3/95 - třídy 6.1 a 8 	ihned
10.	      14/5-6/1996		Doplnění , opravy, změny		ihned
11.	      103/51-52/1996		ZU DB 2/96 - třída 6.1		ihned
12.	      Změna č. 1			Novelizace RID/PNZ k 1.1.1997	1.1. 1997
13.	      56/21-22/1997		Doplnění , opravy, změny 		ihned
14.	      74/35-36/1997		Opravy tiskových chyb (třídy)		ihned
15.	      3/3-4/1998	           Opravy tiskových chyb(přípojky)	ihned

Obsah

Díl I - Všeobecná ustanovení							Body 
Všeobecná ustanovení									1 a dále
Díl II - Zvláštní podmínky pro jednotlivé třídy
Třída 1		Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou				100 a dále
Třída 2		Plyny 									200 a dále
Třída 3		Zápalné kapalné látky							300 a dále
Třída 4.1	Zápalné pevné látky							400 a dále
Třída 4.2	Samozápalné látky 							430 a dále
Třída 4.3	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny			470 a dále
Třída 5.1	Látky podporující hoření (působící oxidačně)				500 a dále
Třída 5.2	Organické peroxidy							550 a dále
Třída 6.1	Jedovaté látky								600 a dále
Třída 6.2	Látky způsobilé vyvolat nákazu					650 a dále
Třída 7		Radioaktivní látky							700 a dále
Třída 8		Žíravé látky								800 a dále
Třída 9		Různé nebezpečné látky a předměty					900 a dále
Díl III - Přípojky	
Přípojek I	A. Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty
		     s býbušnou látkou a pro nitrované směsi celulózy			1100 a dále
		B. Glosář pojmenování v bodu 101					1170
Přípojek II	A.  Podmínky o vlastnostech nádob  z hliníkových slitin pro některé ply-
		      ny třídy 2								1200 a dále
		B.  Podmínky o materiálech a konstrukci nádob podle bodu 206,určených
		      pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny třídy 2			1250 a dále
		C.  Podmínky o  materiálech a konstrukci  nádob kotlových vozů a nádob
		      nádržkových kontejnerů , pro které je předepsán zkušební tlak nej-
		      méně 1 Mpa (10 bar), jakož i pro nádoby kotlových vozů  a nádoby
		      nádržkových kontejnerů , které se  používají pro přepravu hluboce
		      zchlazených zkapalněných plynů třídy 2				1270 a dále
		D.  Podmínky o zkouškách obalů na aerosoly číslice 5, třídy 2	            1291 a dále
Přípojek III	A.  Zkoušky zápalných kapalných látek tříd 3,6.1 a 8		            1300 a dále
		B.   Zkouška ke stanovení tekutosti					1310 a dále
		C.   Zkoušky ke stanovení ekotoxicity, stálosti a bioakumulace látek ve
		       vodě pro zařazení do třídy 9					1320 a dále
Přípojek IV	(zůstává vyhrazen)
Přípojek V	Všeobecné ustanovení o obalech , druhy, požadavky a podmínky o
		zkouškách obalů							1500 a dále
Přípojek VI	Všeobecné podmínky pro použití velkých nádob pro volně ložené látky
		(IBC), druhy IBC, požadavky na konstrukci IBC a podmínky o zkouš-
		kách  IBC								1600 a dále
Přípojek VII	Podmínky pro radioaktivní látky třídy 7				1700 a dále
Přípojek VIII	Podmínky pro označování a seznam nebezpečného zboží		1800 a dále
Přípojek IX	1. Ustanovení o nálepkách k označení nebezpečí			1900 a dále
		2. Vysvětlení obrazců nálepek k označení nebezpečí			1902 a dále
		3.  Označení pro látky, které jsou přepravovány v zahřátém stavu	1910 a dále
Přípojek X	Ustanovení o konstrukci , zkouškách a používání nádržkových	Odst.1 a
		kontetjnerů                          						dále		
Přípojek XI	Ustanovení o konstrukci, zkouškách a používání kotlových vozů	Odst. 1 a
											dále
Dodatek	A.Odchylky platné pro mezinárodní přepravu			Dodatek 
											A.1 a dále
		B. Odchylky a doplnění platné pro vnitrostátní přepravu	Dodatek
											A.1 a dále	



