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k Úmluvě o vzájemném používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě
RIV (Regolamento Internazionale Veicoli)

Nakládací směrnice

Svazek 2

Zboží

Platí od 1. ledna 1998

Generální ředitelství Českých drah

UIC

Mezinárodní železniční unie

Opravy
Dodatek

Dodatek

číslo:

platí od:

1

1.1.1999

2

1.7.1999

3

1.1.2000/1.7.2000

4

1.7.2000

5

1.4.2001

6

1.10.2001/1.1.2002

7

1.7.2002

8

1.7.2003

9

1.1.2004

10

1.10.2004

11

1.7.2005

číslo:

platí od:

Obsah
Seznam zkratek, označení železnic a znaků
Svazek 2
Pokyny pro použití
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Nakládací informace
Zatížení vozů
Největší rozměry nákladu
Přikrytí nákladu
Sypané zboží
Ložné jednotky kombinované přepravy nákladů
Nevratné vázací prostředky k zajištění nákladů
0/80-001-04
0/80-002-04

1
1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3

100/74-102-00
1/74-101-04
1/74-104-00
1/54-101-97

Hrubé plechy (neolejované)
Tabule hrubých plechů o tloušťce nejméně 8 mm
Tabule hrubých neolejovaných plechů o tloušťce nejméně 8 mm a délce 3 m
Střední a hrubě plechy (neolejované o velké šířce), zajištěné ocelovými dráty 3
(křížové úvazy)
3
Střední a hrubé plechy (neolejované)
Střední a hrubé plechy (neolejované)
Střední a hrubé plechy (neolejované)
Střední a hrubé plechy (neolejované)

Svitky plechu (olejované nebo neolejované)
Svitky plechu válcované za tepla a neolejované
1/54-001-00
1/54-101-01
1/54-102-01
1/80-102-01
1/80-101-01
1/80-001-02
100/81-002-97
1/81-101-04

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

Plechy formátované, svázané do balíků
Formátované plechy svázané do balíků

Střední a hrubé plechy (neolejované)
Střední a hrubé plechy (neolejované a přesahující ložnou šířku)
1/86-001-99
200/81-001-96
1/80-002-01
1/88-101-04

1.3.1
1.3.2

3
3

Kov
vyhrazeno
vyhrazeno
Balíky plechu ložené klouzavě na příčně vevázaných dřevěných podložkách
Balíky plechu ložené klouzavě na podélně uspořádaných dřevěných podložkách
1/74-001-01
1/74-001-02

1.2.4
1.2.5

Třecí podložky
Uvázání upínacími popruhy z polyesteru

Svitky plechu (olejované a neolejované) na speciálních sedlových podstavcích
Svitky plechu na speciálních sedlových podstavcích (typ NH Ostrava II)
Svitky plechu (neolejované) na speciálních sedlových podstavcích
Svitky plechu na sedlových podstavcích ze dřeva, osa svitků v podélném směru
vozu
Svitky plechu, osa svitků v podélném směru vozu
Svitky plechu nebezpečné převrácením, osa svitků v příčném směru vozu
Svitky plechu, sedlaný způsob uložení
Balíky úzkých plechů ve svitcích, osa svitku svisle
3

Ocelové roury ve vrstvách, průměr větší než 65 cm (26´´)
Ocelové roury ve vrstvách, průměr větší než 40 cm, max. 65 cm (16´´- 26´´)
Ocelové roury ve vrstvách, průměr větší než 25 cm, max. 40 cm (10´´- 16´´)
Ocelové roury sedlané, přiléhající ke klanicím
Ocelové roury sedlané, po stranách zaklínované
Ocelové roury sedlané, na speciálních vozech
Ocelové trubky ve svazcích
1/80-003-01
1/54-002-03
1/54-001-03
1/83-107-99
1/83-105-99

1.1.2004/1.10.2004

Speciální zařízení k zajištění rour s velkým vnějším průměrem
Ocelové roury ve vrstvách, ve vysokostěnných vozech
Ocelové roury sedlané, ve vysokostěnných vozech
Trubky a roury ocelové různých průměrů ložené ve vrstvách na speciálních vozech
Trubky a roury ocelové o průměru od 10 do 80 cm (4´´-32´´) ložené ve vrstvách
na speciálních vozech

1/83-103-99
1/83-102-99
1/83-101-99

4

1/80-101-04

1.5

Dvojkolí
1/80-004-00

1.6.1
1.6.2

1/54-101-98

1/80-001-03

1/87-102-96

4

Ocelové bramy (nebo ocelové sochory)

Ocelové výztuže
Drátěné pletivo ve svitcích
Drátěné pletivo v balících a svitcích
Svazky válcovaného drátu (s libovolným průměrem drátu), ložené v podélném směru
Svazky válcovaného drátu, ložené v příčném směru sedlaně
Svazky válcovaného drátu (s libovolným průměrem drátu), ložené v příčném směru
100/82-001-04

4

Kolejnice délky až 75 m (na několika vozech)
Kolejnice délky až 180 m na plošinových vozech se speciálními bočními klanicemi
(systém BÜTZOW)
Kolejnice délky až 180 m na plošinových vozech se stabilními bočními klanicemi
(systém RAILER-ULS)

Ocelové bramy
1/51-101-01

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6

Kolejnice do délky 36 m v jedné nebo více vrstvách na několika plošinových vozech
Kolejnice do délky 36 m ložené ve 2 vrstvách na podvozkových plošinových vozech
bez oplenu
Kolejnice délky max. 25 m na 2 oplenových vozech

Kolejnice delší než 36 m, max. 150 m dlouhé
Kolejnice (na několika plošinových vozech)
1/54-001-01
1/80-003-03

1.6.9

Ocelové bramy nebo ocelové sochory

Betonářská kruhová ocel do délky 36 m
Kolejnice až 36 m dlouhé
1/51-002-99
1/51-001-99

1.6.7
1.6.8

Hliníkové tyče

Ocelové sochory
1/80-001-00

1.6.5
1.6.6

Kolejová pole s betonovými nebo dřevěnými pražci o maximální délce 18 m

Tyčová ocel a jiné profily paketované (neolejované)
1/74-002-01

1.6.4

Dvojkolí na plošinových vozech

Profily (neolejované)
Kolejnice
1/87-001-00

1.6.3

Roury a trouby ocelové o průměru až 25 cm (4´´-10´´) ložené ve vrstvách
Roury a trouby ocelové vzájemně se nepřekrývající o průměru až 25 až 40 cm
(10´´-16´´)
Roury a trouby ocelové vzájemně se nepřekrývající o průměru až 40 až 80 cm
(16´´-32´´)
Tenkostěnné ocelové roury ve vrstvách, průměr až 324 mm (123/4´´)

1/82-101-04

Svazky válcovaného drátu ložené v příčném směru vozu ve dvou vrstvách na zvlášť
zařízených vozech
Svazky válcovaného (hrubého) drátu s osou svazku v příčném směru vozu ve dvou
vrstvách na nízkostěnných vozech
Svazky válcovaného drátu ložené v příčném směru vozu ve dvou vrstvách

1.11.1
1.11.2

Lehký šrot
Těžký šrot

2
2.1
2.1.1

Dříví
Kmenové dříví
Kulatina (vláknina) 2 m dlouhá
2/87-001-00
2/87-002-00
2/80-001-04
2/80-101-04
2/81-105-99
2/81-103-03
2/81-102-99
2/81-102-03
2/81-101-99
2/81-101-97

Kmenové dříví a kulatina
Kmenové dříví a kulatina
Kmenové dříví a řezivo
Kmenové dříví
Kulatina v kůře
Kmenové dříví
Kulatina
Kulatina
Kulatina
Kulatina s kůrou

1.10.2004/1.10.2004

2/81-101-96
2/51-101-99
2/54-501-98
2/54-502-98

2.2.2
2.2.3

Řezivo omítané, nehoblované, svázané do balíků
Řezivo rozdílné délky, omítané, nehoblované, svázané do balíků
2/81-001-97
2/54-501-01

2.4
2.5
2.6
2.7

Stavební dříví (hranoly), opracované
Řezivo neomítané (svázané do balíků)

Dřevěné pražce

Dřevěné štěpky
Desky z překližky, lisované desky
2/80-002-03
2/80-001-03

Odpadové dříví v otevřených vozech
Dřevěné bedny s aretačními plechy

3
3.1

Zemědělství
Rašelina a podobné zboží v lisovaných balících

4
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Papír
Kotouče papíru, osa kotoučů v příčném směru vozu
Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu
Kotouče papíru, osa kotoučů svisle
Kotouče papíru a celulózy, osa kotoučů svisle
Kotouče papíru
Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu
4/80-002-04
4/80-101-03
4/80-101-00
4/81-101-00
4/81-102-01
4/81-101-02

4.2.1
4.2.2

Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném nebo příčném směru
Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu
Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu (ložené ve dvojicích)
Kotouče papíru, ložené stojatě
Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu
Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu

3

Celulóza v balících (jednotlivé balíky)
Celulóza v balících (Unity)
4/80-001-04

Celulóza v balech (Unity)

5

Vyhrazeno

6
6.1.1
6.1.2
6.2

Kámen, stavební hmoty
Kamenné bloky (opracované)
Kamenné bloky (neopracované)
Kamenné a betonové desky (klouzavý způsob uložení)
6/80-001-03
6/80-002-00
6/80-001-00
6/80-003-98
6/87-001-01
6/80-002-98
6/80-001-98
6/80-001-01

7
7.1
7.2
7.3
7.4

3
3

Dříví ve svazcích
Dřevěné pražce (paketované)
Dřevěné pražce napuštěné (paketované)
Dřevěné pražce (nepaketované)
2/80-001-98

2.8
2.9

Kulatina
Kulatina s kůrou nebo bez kůry, délka od 1,5 m
Kulatina, ložená v podélném směru vozu s opěrami ke zvětšení ložného prostoru
Kulatina s kůrou, 2 m nebo 2,5 m dlouhá

3
3

Betonové panely na speciálních flatech (klouzavý způsob uložení)
Parapetní panely na speciálních flatech (klouzavý způsob uložení)
Sloupy z předpjatého betonu
Kolejová pole
Betonové pražce všech typů
Výhybkové betonové pražce
Pražce v příčném směru vozu
Stojany pro přepravu plochého skla s mřížkovými nosiči

Vozidla a stroje
Vozidla a stroje na kolech nebo pásech, zajištěné klíny
Vozidla a stroje na kolech nebo pásech, zajištěné uvázáním
Kolová vozidla
Kolová vozidla

1.10.2004/1.10.2004

7.5
7.6

Kolová vozidla s pneumatikami o hmotnosti až 2200 kg
Kolová vozidla s pneumatikami o hmotnosti do 2200 kg (zajištění na jednom kole) výlučně
v ucelených vlacích
100/87-001-96
100/87-002-96
7/88-101-77
100/87-101-00
100/87-101-02
7/80-101-04
7/80-105-02

4
8
8.1
8.2
8.3

Čluny
Čluny o hmotnosti do 500 kg
Čluny o hmotnosti nad 500 kg
Čluny na přívěsech

9
9.1

Přepravní jednotky kombinované dopravy
Výměnné nástavby, velké kontejnery (UTI)
9/80-101-01

9.3

Odbytová koryta DB pro sypké zboží (systém awilog)
Odbytová koryta DB pro sypké zboží
Lekážní vany

10
10.1
10.2

Sudy
Sudy
Sudy ve vozech s posuvnými stěnami

11
11.1

Paletované ložné jednotky
Tvorba paletovaných ložných jednotek
11/80-002-99
11/80-001-99

4

Velké kontejnery o šířce 8´6´´, příp. 8´6,5´´

Nástavby pro horizontální překládku
9/80-002-01
9/80-001-01
9/80-001-00

4

Kolová vozidla, silniční a zemědělské traktory
Vozidla a stroje na kolech
Traktory o hmotnosti do 3 t s pneumatikami na kolech
Osobní automobily FORD MONDEO, RENAULT SAFRANE a RENAULT LAGUNA
na speciálních vozech
Osobní automobily na speciálních vozech
Osobní automobily a ostatní kolová vozidla do maximální hmotnosti 2200 kg
Kolová vozidla do hmotnosti 2200 kg a s nejmenším rozvorem 1585 mm

Prázdné duté sklo
Prázdné duté sklo

20
20.1
20.2

Kabelové bubny
Kabelové bubny s osou v podélném směru
Kabelové bubny s osou v příčném směru

100 /
200
100.1
100.2

Ostatní
Zboží ve vozech s posuvnými stěnami a dělícími stěnami
Podvozkové vozy a krátce spojené jednotky vozů s vysoce zatížitelnými posuvnými stěnami
a pevnými čelními stěnami
100/80-001-04
100/80-002-98
100/81-001-97

Prodloužení přivázání
Uvazovací body pro uvázání a přivázání
Kmenové dříví, roury, nosníky, výztuže

200/83-001-02
200/83-001-00
200/81-001-03
200/80-003-98
200/54-001-96
200/83-101-00

Kontejnery pro přepravu a uskladnění dílů náprav železničních vozidel
Kontejnery pro přepravu a uskladnění dílů náprav železničních vozidel
Nevratné zajišťovací prostředky k přivázání: PES popruh ÖBB „model 2002“
Volné napínací zařízení lan pro přivázání
Přenosný oplen
Napolo hotová vozidla, ložená na speciálních zařízeních k zajištění nákladu

Vzory
Vzor 1 Sdělení o příkladu nakládání
Seznam listů příkladů nakládání

1.10.2004/1.10.2004

Seznam zkratek, označení železničních podniků a znaky
Zkratky
ACTS
a.s.
daN
EN
ERRI
N
kN
NHM
RID
RIV
RZC
UIC
UTI
VK
VN

přepravní systém odvalovacích kontejnerů
akciová společnost
dekanewton, jednotka síly
Evropská norma
Evropský železniční výzkumný institut
newton, jednotka síly
kilonewton, jednotka síly
Harmonizovaná nomenklatura zboží
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů mezi železničními podniky
regionální zákaznické centrum ČD Cargo
Mezinárodní železniční unie
intermodální přepravní jednotka
velký kontejner
výměnná nástavba

3
3

Označení železničních podniků
AAE
Železnice Ahaus-Alstätte
BDŽ
Bulharské státní dráhy
BLS
Lötschbergská dráha, a.s.
CFL
Národní společnost lucemburských železnic
CFR
Rumunské železnice
CFS
Syrské železnice
CH
Řecké železnice a.s.
CP
Portugalské železnice
ČD
České dráhy a.s.
DB
Německá dráha a.s.
DSB
RAILION DANMARK (Dánské dráhy)
EWS
Železnice Anglie, Walesu a Skotska
FNME
Železnice Nord-Milano Esercizio
FS
TRENITALIA (Italské železnice)
GC (SJ)
GREEN CARGO a.s. (Švédské železnice)
GySEV
Železnice Györ-Sopron-Ebenfurt
HSH
Albánské železnice
HŽ
Chorvatské železnice
IRR
Irácké železnice
JŽ
Společenství jugoslávských železnic
LG
Litevské železnice
MÁV
Maďarské státní dráhy
MŽ
Železnice Makedonie
NS
RAILION NEDERLAND (Nizozemské železnice)
C (NSB)
CARGONET (Norské dráhy)
ÖBB
Rakouské spolkové dráhy
PKP
Polské státní dráhy
RAI
Iránské státní dráhy
RENFE
Národní správa španělských železnic
SBB/CFF
Švýcarské spolkové dráhy / SBB CARGO
SNCB/NMBS
Národní společnost belgických železnic / B-CARGO
SNCF
Národní společnost francouzských železnic
SŽ
Slovinské železnice
TCDD
Turecké státní dráhy
VR
Finské státní dráhy
ŽFBH
Železnice federace Bosny a Hercegoviny
ŽRS
Železnice Republiky srbské
ŽSSK (ŽSR)
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. (Železnice Slovenské republiky)
Znaky
µ

3

3

3

součinitel tření

1.10.2004

Pokyny
pro použití nakládacích směrnic ve svazku 2 Přílohy II k RIV
Nakládací směrnice byly zpracovány s cílem zaručit jak bezpečnost provozu, tak i bezzávadnou
přepravu příslušného zboží.
Nakládací směrnice obsahují všechna potřebná opatření k nakládce a zajištění zboží. Ve spojení
s doplňujícími údaji k ložným mírách a rozložení nákladu je tak dána úplná informace o věcně správné
nakládce zboží. Vyhledávání příslušných ustanovení ve svazku 1 nakládacích předpisů není v těchto
případech již potřebné.
Jiné způsoby uložení a zajištění nákladu jsou přípustné za předpokladu, že budou dodržena
ustanovení svazku 1.
Ustanovení českého vydání svazku 2 Přílohy II k RIV obsahují jak ustanovení svazku 2 Přílohy II
RIV, tak i doplňující ustanovení nebo vysvětlivky Českých drah k nim.
Ustanovení, která nejsou ustanoveními Přílohy II k RIV, jsou vytištěna odlišným typem písma kurzívou. Pokud v nich není uvedeno jinak, platí tato ustanovení jak ve vnitrostátní, tak i v
mezinárodní přepravě (podpůrně).
1. Nakládací směrnice se použijí pro ten druh zboží, pro který jsou určeny.
2. Příklady nakládání na barevném papíru mají doporučující charakter a platí ve spojení se svazkem
1.
Listy příkladů nakládání, které jsou vytištěny na papíru barvy
- modré, odpovídají plně zásadám svazku 1 a platí v mezinárodní i vnitrostátní přepravě,
- růžové, obsahují odchylky od zásad svazku 1 nebo od nakládacích směrnic svazku 2 a platí
ve vnitrostátní přepravě a v mezinárodní přepravě jen na tratích železničních podniků, které
jsou uvedeny v odstavci „přepravní cesta“ příslušného příkladu nakládání,
- žluté, obsahují odchylky od zásad svazku 1 nebo od nakládacích směrnic svazku 2 a platí jen
ve vnitrostátní přepravě.
Příklady nakládání na růžovém nebo žlutém papíru obsahují odchylky od zásad svazku 1 nebo
od nakládacích směrnic svazku 2, a proto musí být dbáno pokynů k uložení a zajištění nákladu
v nich uvedených.
České vydání svazku 2 obsahuje jen příklady nakládání, které platí na tratích Českých drah a
v nich vyjmenovaných zahraničních železničních podniků.
3. Pro zboží, jehož uložení a zajištění nejsou upraveny žádnou nakládací směrnicí, ani příkladem
nakládání, se použijí vždy v úvahu přicházející ustanovení svazku 1.
Pokud chce odesílatel zboží v železničním nákladním voze uložit a zajistit způsobem, který je
odlišný od příslušné nakládací směrnice pro daný druh zboží ve svazku 2 a který rovněž
neodpovídá zásadám svazku 1, požádá zavčas regionální zákaznické centrum ČD Cargo (dále 3
jen RZC), nadřízené odesílací stanici, o projednání této přepravy a o případné provedení
ověřovacích zkoušek.
V žádosti odesílatel uvede zejména
- odesílací stanici,
- druh zboží,
- předpokládanou přepravní cestu,
- rozměry a hmotnost zboží (včetně polohy těžiště),
- způsob úpravy, popřípadě balení zboží,
- způsob uložení a zajištění na železničním voze.
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RZC žádost posoudí z hlediska dodržení zásad svazku 1 a potřeby provedení ověřovacích
nárazových, případně traťových zkoušek. Pokud se jedná o způsob naložení a zajištění, který
odpovídá některému z platných příkladů nakládání (včetně příkladů platných jen na tratích cizích
železničních podniků), provede RZC ověřovací nárazové zkoušky za přítomnosti zástupce odboru
nákladní dopravy a přepravy (O 21) generálního ředitelství ČD. Jedná-li se však o způsob
naložení a zajištění, který neodpovídá žádné z platných nakládacích směrnic, zásadám svazku 1
a ani některému z platných příkladů nakládání, musí provést posouzení způsobu uložení a
zajištění nákladu včetně ověřovacích nárazových zkoušek k tomu oprávněná organizace za
přítomnosti zástupce odboru nákladní dopravy a přepravy (O 21) generálního ředitelství ČD.
Jedná-li se o nakládku vozových zásilek ve vývozu z ČR nebo v dovozu do ČR, musí být odchylný
způsob uložení a zajištění zásilky projednán se všemi železničními podniky na požadované
přepravní cestě. Projednání se zahraničními železničními podniky zajistí odbor nákladní dopravy a
přepravy (O 21). Souhlas k zahájení přepravy, popř. další podmínky, které musí odesílatel splnit,
sdělí O 21 odesílateli a v úvahu přicházejícím RZC. Odesílací stanici zpraví RZC nadřízené této
stanici.
Kontaktní adresy:
České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor nákladní dopravy a přepravy (O 21.5)
Nábřeží L. Svobody 12/1222
110 15 PRAHA 1 - Staré Město

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor provozování dráhy (O 11/8)
Ústřední registr mimořádných zásilek (URMIZA)
Nábřeží L. Svobody 12/1222
110 15 PRAHA 1 - Staré Město

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor nákladní dopravy a přepravy (O 21.5)
Regionální zákaznické centrum ČD Cargo
v Brně
Kounicova 26
611 35 BRNO

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor nákladní dopravy a přepravy (O 21.5)
Regionální zákaznické centrum ČD Cargo
v Ostravě
Ulice 30. dubna 9
728 61 OSTRAVA

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor nákladní dopravy a přepravy (O 21.5)
Regionální zákaznické centrum ČD Cargo
v Pardubicích
Hlaváčova 230
530 02 PARDUBICE

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor nákladní dopravy a přepravy (O 21.5)
Regionální zákaznické centrum ČD Cargo
v Plzni
Purkyňova 22
306 02 PLZEŇ

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor nákladní dopravy a přepravy (O 21.5)
Regionální zákaznické centrum ČD Cargo
v Praze
Opletalova 47
111 54 PRAHA 1

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor nákladní dopravy a přepravy (O 21.5)
Regionální zákaznické centrum ČD Cargo v
Ústí nad Labem
Vojtěšská 2
400 99 ÚSTÍ NAD LABEM
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Nakládací informace 0.1
(výňatek ze svazku 1, číslice 3)

Zatížení vozů
Postup při nakládce
Tratě jsou rozděleny se zřetelem na hmotnost na nápravu a hmotnost na běžný metr vozu do
traťových tříd: A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4 (nakládací směrnice, svazek 3), přičemž
hmotnost
hmotnost na
na běžný
Tabulka nejvýše přípustných ložných hmotností (rastr) na voze
nápravu:
metr vozu:
C3
D2
A
B
C2
A = 16,0 t
1 = 5,0 t/m
příklad
S
39 t
47 t
55 t
57 t
B = 18,0 t
2 = 6,4 t/m
120
0,00 t
C = 20,0 t
3 = 7,2 t/m
D = 22,5 t
4 = 8,0 t/m
-

zjistit nejnižší traťovou třídu na přepravní cestě,
dodržet nejvýše přípustnou ložnou hmotnost napsanou na voze pro tuto traťovou třídu.

Dodatečný rastr
Vyšší vytížení přípustné na určených železnicích
v udaných traťových třídách a rychlostech

Příklad

DB, ÖBB,
SBB, FS
100

C
59 t

Rozložení nákladu
- náklad rozložit co nejrovnoměrněji

Jednotlivá zatížení / jednotlivé náklady
- u jednotlivých zatížení (nákladů) dbát na
přípustné hodnoty
v podélném směru
• náklad leží na podlaze nebo na více
než 2 podložkách
• náklad leží na 2 podložkách

Příklad

v příčném směru
úložná šířka jednotlivých zatížení
(nákladů) při
• jednoduchém orámování min. 2,0 m
• dvojitém orámování min. 1,2 m
Je-li označení “

“ umístěno samostatně, platí hodnoty také pro náklad na dvou podložkách.

Zatížení náprav, příp. podvozků a kol
- poměr hmotností na kolo v téže nápravě v příčném směru max. 1,25 :
1 ( = výstřednost - příčný posuv - nákladu max. 10 cm)
- poměr hmotností na nápravu/podvozek v podélném směru
• u dvounápravových vozů maximálně 2 : 1
• u podvozkových vozů maximálně 3 : 1
-

přípustná hmotnost na nápravu nesmí být překročena

1.1.99

Nakládací informace 0.2
(výňatek ze svazku 1, číslice 4)

Největší rozměry nákladu
Šířka a výška
- zjistit nejmenší ložnou míru na přepravní cestě (ve svazku 1, v tabulkách 1 nakládacích
směrnic),
Ložná míra
příklad

-

prošetřit omezení šířky nákladu, potřebné kvůli rozvoru a přesahu nákladu v obloucích
(ve svazku 1, tabulkách 2 nakládacích směrnic).

Dodržení ložné míry přezkoušet v přímé a vodorovné koleji měřením od temene kolejnice.

1.1.99

Délka nákladu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

-

je nutno mít na zřeteli ložnou délku napsanou
),
na voze (např.:
náklad smí přesahovat čelník vozu
• maximálně o 21 cm až do výšky 2 m
nad temenem kolejnice a
• maximálně o 41 cm výše než 2 m nad
temenem kolejnice,
měřeno v úrovni upevnění nárazníků,
• při zachování volného prostoru nad
stupačkou
vozu,
měřeno
v úrovni
upevnění nárazníků 20 cm od středu
stupačky až do výšky 2 m.

•

-

volného prostoru 20 cm, měřeno od tažného
háku na obě strany a nahoru;

u vozů se zařízeními k tlumení nárazů dodatečně nechat plochy s černožlutými pruhy volné.

Přesahuje-li náklad předepsané mezní míry, zařadí se ochranný vůz
•
•

1.7.2002

volný prostor mezi nákladem a ochranným
vozem ve svislém směru minimálně 10 cm,
je-li naložen také ochranný vůz, vzdálenost
mezi náklady v podélném směru nejméně
35 cm.

Nakládací informace 0.3
(výňatek ze svazku 1, číslice 6)

Přikrytí nákladu
Ložené zboží
Přikrytí zboží
- jako ochrana proti povětrnostním vlivům,
- proti odvátí (např. prašné zboží),
- podle RID (Řád pro mezinárodní železniční
přepravu nebezpečného zboží).
Vozy
Vozy s pevnými stěnami, klanicemi nebo bočnicemi
(E... , Ea..., F..., K..., L..., R..., S...).
Krycí materiál
vozové plachty (vlastnosti podle vyhlášky UIC 806)
položeny
• ostré hrany vypolstrovány,
• neprověšeně, zamezit vodním prohlubním,
• nápisy na voze, vozové plachtě (železniční
podnik a číslo) čitelné;

3

upevněny (nikoli na pohyblivých částech vozu,
nepřibíjet)
• napnutě přivázány
(zamezit třepetání, vlání a vzdouvání plachet)
•• nekovové uvazovací prostředky upevněny
dvojitým uzlem na každém kroužku (očku)
plachty a na kroužcích nebo hácích vozu (viz
zadní stranu),
•• vzdálenost vázání asi 1 m;
•

několik plachet na jednom voze (přeloženy)
•• plachty napnutě uvázat šikmým vázáním,
•• asi 1 m;
•• chybí-li na místě překrytí oko (kroužek), může
být
třetí
vázání
nahrazeno
jedním
převázáním.

3
3

drátěné pletivo (obyčejné pletivo pro drůbež )
• velikost ok maximálně 100 mm
síť z umělé hmoty
• velikost ok asi 30 mm (síla při přetržení1) podélně
minimálně 39 daN a příčně minimálně 48 daN).
krycí materiál upevněn
•
•
•
•
•

ve vzdálenosti asi 2 m,
na
čelních
stranách
minimálně
dvěma
uvázáními,
přivázáním k síti, nebo
síť napnutě převázána, nebo
napnutě zavěšena na hácích vozu (háky jsou
opatřeny vozy řady Eaos);

folie z plastické hmoty (vhodné jen pro jednotlivé
kusy zboží)
• tloušťka folie min. 0,15 mm,
• folie upevněna ve vzdálenosti asi 1 m.
Uvazovací prostředky
- nekovové uvazovací prostředky (síla při přetržení asi 50 daN),
- drátěné pletivo pro drůbež upevněno také ocelovým drátem.

3

1) Šířka zkušebního vzorku 10 cm, 3 vlákna.

1.7.2003

Upevnění vázacích prostředků dvojitým uzlem

Nakládací informace 0.4
(výňatek ze svazku 1, číslic 5.2 a 5.3)

Sypané zboží
Vozy
Vozy s pevnými stěnami (E..., Ea..., F...).
Způsob uložení
Sypané zboží rozložit rovnoměrně a kompaktně po
celé ložné ploše.
Nakládka do výšky 10 cm pod horní okraj
bočních stěn (také ve středu vozu)
Zboží, které nárazy při posunu nebo sesypáním za
jízdy může z vozu spadnout, jako drcený šrot, části
odlitků, litinový odpad, stočené kovové hobliny a
třísky (špony), odřezky profilové oceli, zbytky rour,
části strojů, kulatina do průměru 10 cm, dřevěné
štěpky.
Nakládka do výše bočních stěn
(také ve středu vozu)
Lisovaný šrot (balíky), neslisovaná nebo naplocho
lisovaná auta;
Zboží celoplošně přikryto
Lehké zboží, jako šrot, nezávisle na jeho velikosti,
části karosérií, odstřižky, smíšený lehký a těžký
šrot, svazky novin z domácností, prkna a desky do
tloušťky asi 15 mm, dřevěné odřezky, dřevěné
štěpky;
Krycí materiál: obyčejné drátěné pletivo pro drůbež
nebo síť z umělé hmoty.
Prašné zboží jako jemné uhlí, písek, piliny.
Krycí materiál: vozové plachty.
Nakládka s násypnými kužely
Zboží, které nemůže být odváto větrem za jízdy,
jako štěrk, koks, řepa, jablka.
Zboží naložit v prostoru stěn asi 15 cm pod horní
okraj boční stěny.
Krycí materiál a upevnění
Viz list 0.3.

1.1.99

Nakládací informace 0.5

Ložné jednotky kombinované dopravy (KD)
(velké kontejnery, výměnné nástavby, návěsy, silniční nákladní soupravy)
Ložené zboží
Zboží v ložných jednotkách kombinované dopravy.
Namáhání během přepravy / směrodatná zrychlení
v podélném směru (dopředu a dozadu) asi 1 g,
v příčném směru až 0,5 g
(g = 9,81 m/s2).
Svislá namáhání podporují posuv nákladu.

3
3
3
3
3

Stav přepravních jednotek
- podlaha čistá,
- bočnice, madla, latě a plachty v dobrém stavu a
kompletní,
- uzávěry dveří a bočnic funkční.
Způsob uložení
- zboží naložit celoplošně a kompaktně (bez
mezer) nebo zajistit jednotlivě,
- volně ložené zboží rozložit rovnoměrně a
kompaktně po celé ložné ploše,
- nepřekročit vnější rozměry vozidel, kontejnerů a
výměnných nástaveb,
- zatížení rozložit rovnoměrně,
- stohovat jen tehdy, je-li spodní vrstva zcela
vyplněna a je-li vhodná jako základová plocha,
- ani ložené zboží ani způsob uložení nesmějí
přepravní jednotku namáhat tak, aby vzniklo
ohrožení provozu.
Zajištění
K vytvoření stabilních nákladů seskupit stejnorodé
jednotlivé kusy nebo stohy, např. svázáním nebo
smrštěním/napnutím.
Volné stohované pytle vrstvit křížově nebo naložit
nakloněné dovnitř.
Zboží, které nedoléhá k pevným stěnám nebo
bočnicím, zajistit proti posuvům a rozpadnutí např.
- uvázáními nebo přivázáními,
- podepřeními,
- nafukovacími vaky/vycpávkami,
- na výšku postavenými prostými paletami nebo
prkny,
- třecími podložkami.
Přednostně je nutno použít zařízení k zajištění
nákladu zabudovaná v ložných jednotkách.
Podepření provedena tak, aby tlak nákladu byl
rozložen na co největší plochu. U dveří v čelních
stěnách/čelních stěn podepření na celé ložné šířce,
pokud možno proti rohovým sloupkům.

3
3

Zajištění jen plachtami, obloukovitými vzpěrami plachet, výztuhami, madly nebo latěmi je
nedostatečné.
Zboží se zajistí proti převrhnutí podstavci, rozpěrami
nebo vázáním přibližně ve 3/4 výšky, jestliže délka
úložné plochy nečiní nejméně
- v podélném směru 6/10,
- v příčném směru 5/10
výšky.
Válcovité zboží zaklínovat proti kutálení.
1.10.2004

Nakládací informace 0.6

Nevratné vázací prostředky k zajištění nákladu
I
I

Jednotlivé vozy a skupiny vozů

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Podklady
EN 12195-2:2000: Vázací popruhy z umělých vláken.
Znaky
- textilní tkaninový popruh (podle normy) nebo
- zajišťovací pásky sestávající ze souběžně ležících, nejméně trojnásobně spletených vláken
paralelních přízí značkového polyesteru (s vysokou pevností proti přetržení), ze všech stran
obalených vysoce polymerním termoplastickým umělohmotným materiálem (funkční rozsah
-25°C až + 70°C),
se spojovacími prvky, např. sponou / sponami nebo s hákem v poutku.
Vázací prostředky včetně jejich spojovacích prvků mají nejméně následující sílu při přetržení
v přímém tahu
- pro přivázání a ke spojení protilehlých klanic 1000 daN,
- pro uvázání na každých 1000 kg zajišťované ložné jednotky
3200 daN
1000 daN.
I
Maximální přípustné protažení 7% při poloviční síle při přetržení (Lashing Capacity).
Doporučuje se označení výrobcem, popř. kódem pro sledování návratu a údajem síly při
přetržení v přímém tahu spojovacího prvku.
Příklad pro napínací spony
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
Obr. 1

Obr. 2

Optimální použití
Svázání
1. Ovázání loženého zboží.
2. Navlečení napínací spony (obr. 1).
3. Napnutí odnímatelným napínacím zařízením/upínacím nářadím.
Uvázání
1. Udělat smyčku přes uvazovací prvky/kolem uvazovacích prvků na voze a okolo loženého
zboží /na loženém zboží.
2. Navlečení napínací spony.
3. Napnutí odnímatelným napínacím zařízením/upínacím nářadím.
Přivázání
1. Poutko s napínací sponou upevnit na voze uvazovacím prvkem/kolem uvazovacího prvku
(obr. 2).
2. Vázací prostředek natáhnout přes ložené zboží a uvazovacím prvkem/okolo uvazovacího
prvku na voze.
3. Navlečení napínací spony.
4. Předepnutí (min. 300 daN) odnímatelným napínacím zařízením.
Zkouška kvality
Podle EN 12195-2: 2000.
Dokumentace zkušebním protokolem v přímém tahu včetně spojovacího prvku.
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Nakládací směrnice 1.2.2

Balíky plechu ložené klouzavě na příčně vevázaných dřevěných podložkách
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Balíky plechu s vevázanými, drážkovanými dřevěnými podložkami.
Výška balíků
- maximálně 75 cm, s postranní ochranou ve tvaru “U“ nebo uzavřeným plechovým obalem,
- maximálně 50 cm bez postranní ochrany nebo obalu.
Balíky převázány v příčném směru páskami přibližně ve vzdálenosti 1 m (síla při přetržení 3
nejméně 1400 daN), při délce balíku až 3 m alespoň 3 převázání. Pásky z umělé hmoty jen 3
s ochranou hran.
Nebude-li možné dodržet při převázání balíků vzdálenost 1 m, je nutno nahradit chybějící
převázání balíku dodatečnými převázáními stohu j
Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou (K..., Li..., R..., E..., G..., H..., Si..., T...).
Způsob uložení
Balíky stejné délky a šířky až v 6 vrstvách o výšce stohu maximálně 1,25 m, avšak nikoli vyšším 3
než činí šířka stohu. Náklad je nutno dle možnosti rozložit rovnoměrně po celé ložné ploše (se 3
zřetelem na bod i). Rozdíl výšek mezi sousedními stohy musí být vždy menší než výška 3
paketu. Mezi jednotlivými vrstvami třecí proložky nebo obal s vysokým součinitelem tření (µ
nejméně 0,7).
Jednotlivé menší balíky v horní vrstvě.
Stohy v podélném směru vozu na kluzných podložkách z dřevovláknitých desek drsnou stranou
k podlaze vozu nebo z jiného vhodného materiálu. Počet, šířka a tloušťka kluzných podložek
taková, že vevázané dřevěné podložky se nedotýkají podlahy vozu (pod stohem rovnoměrně
rozloženy alespoň 3 kluzné podložky, široké nejméně 15 cm).
Volný prostor k čelním stěnám/čelnicím a překrytí kluzných ližin nejméně
50 cm
0 cm.
I
Stohy převázány v příčném směru
tkaninovými popruhy s ochranou hran, nejmenší síla při přetržení 2500 daN v přímém tahu,
- při délce stohu ≤ 3 m alespoň 3 převázání,
- při délce stohu > 3 m alespoň 4 převázání,
nebo
ocelovou páskou, nejmenší síla při přetržení 2000 daN,
- při délce stohu ≤ 3 m alespoň 3 převázání,
- při délce stohu > 3 m alespoň 3 převázání, na každé další 2 m délky balíku dodatečně jedno
převázání.

Zajištění
- v podélném směru vozu stohy loženy klouzavě,
- v příčném směru vozu stohy zajištěny vodícími dřevy.
Vodící dřeva - nejmenší výška 5 cm, účinná výška nejméně 3 cm. Upevněna na podlaze
vozu 1 hřebíkem na 1500 kg hmotnosti nákladu, alespoň 2 hřebíky v každém dřevě. Průměr
hřebíků nejméně 5 mm, hloubka vniknutí do podlahy vozu nejméně 40 mm.
Jednotlivé menší balíky se ve vrcholové poloze zajistí:
- třecími podložkami (µ nejméně 0,7) a
- svázáním s balíkem pod ním nebo s celým stohem. Počet a provedení svázání viz j.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
1.10.2004
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Nakládací směrnice 1.2.3

Balíky plechu ložené klouzavě na podélně uspořádaných dřevěných podložkách
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Balíky plechu s vevázanými dřevěnými podložkami nebo bez nich.
Výška balíků
- maximálně 75 cm, s postranní ochranou ve tvaru “U” nebo uzavřeným plechovým obalem,
- maximálně 50 cm bez postranní ochrany nebo obalu.
Balíky převázány v podélném a příčném směru páskami přibližně ve vzdálenosti 1 m (síla při 3
přetržení nejméně 1400 daN). Na každé straně balíku alespoň 2 převázání. Pásky z umělé 3
hmoty jen s ochranou hran.
Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou (K..., Li..., R..., E..., G..., H..., Si..., T...).
Způsob uložení
Balíky stejné délky a šířky se uloží v jedné nebo v několika vrstvách do stohu o výšce maximálně
1,25 m, avšak nikoli vyšším než činí šířka stohu. Náklad je nutno dle možnosti rozložit
rovnoměrně po celé ložné ploše (se zřetelem na bod i). Rozdíl výšek mezi sousedními stohy
musí být vždy menší než výška paketu. Mezi jednotlivými vrstvami třecí proložky nebo obal
s vysokým součinitelem tření (µ nejméně 0,7).Stohy se uloží na dřevěné podložky ležící
v podélném směru vozu, s mezerami nebo bez mezer. Pokud možno se rozloží na celé ložné
šířce.
S vevázanými a zešikmenými dřevěnými podložkami a proložkami
nebo
na volných dřevěných podložkách a proložkách.
Volný prostor k čelním stěnám/čelnicím nejméně
50 cm
0 cm.
I
Stohy převázány v podélném a příčném směru páskami přibližně ve vzdálenosti 1 m (síla při
přetržení nejméně 2000 daN). Při výšce stohu větší než 35 cm je nutno počet převázání
v podélném směru zdvojnásobit. Na každé straně stohu alespoň 2 převázání. Pásky z umělé
hmoty jen s ochranou hran.

Zajištění
- v podélném směru vozu
klouzavý způsob uložení.
- v příčném směru vozu
vodícími dřevy. Nejmenší výška 5 cm, účinná výška nejméně 3 cm. Upevnění dřev na
podlaze vozu 1 hřebíkem na 1500 kg hmotnosti nákladu, alespoň 2 hřebíky v každém dřevě.
Průměr hřebíků nejméně 5 mm, hloubka vniknutí do podlahy vozu nejméně 40 mm.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
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Nakládací směrnice 1.2.4

Střední a hrubé plechy (neolejované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Tabule plechů uloženy na sebe do stohů.
Jednotlivé stohy převázány nejméně 2x.
Do sebe zasahující stohy převázány příčně nejméně 3x, z toho každé překrytí 1x.
Prostředky k převázání: ocelová páska (pevnost nejméně 14 kN) s ochrannými úhelníky na
hranách nebo ocelový drát o průměru nejméně 5 mm (dvojnásobně).
Vozy
Vozy s bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (K..., R..., Sa..., Si..., Sp...). Bočnice
nebo boční klanice sklopeny, pokud plechy přesahují ložnou šířku vozu.
Způsob uložení
Stohy se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo na dřevěné podložky z
měkkého dřeva obdélníkového průřezu, širší stranou naležato, plechy přesahují podložky
nejméně o 50 cm.
Při nakládce na podložky podepřeny převislé konce nákladu podélnými dřevy stejné výšky.
Volný prostor nejméně
50 cm
0 cm.
I

Zajištění
- v podélném směru vozu
• čelnicemi nebo čelními klanicemi.
- v příčném směru vozu
• bočnicemi nebo bočními klanicemi, jestliže boční vzdálenost nákladu není větší než 10
cm; při zajištění jen 2 klanicemi přesahují plechy středy klanic nejméně o
50 cm
0 cm,
I
•

pevně přibitými dřevy, na každé straně stohu alespoň 2, je-li vzdálenost k bočnicím nebo
bočním klanicím větší než 10 cm; tloušťka dřev nejméně 5 cm, účinná výška nejméně
3 cm;
Počet hřebíků ve dřevech - na každé straně 1 hřebík na 1 500 kg hmotnosti nákladu.

•

přepásáními z ploché oceli se svázáními (pevnost nejméně 20 kN) u plechů širších než
ložná šířka vozu. Plochá ocel se zatlačí trny do podlahy vozu nebo se pevně přibije.
Počet přepásání: u plechů až 6 m dlouhých alespoň 3 a u plechů o délce větší než 6 m
alespoň 4 přepásání.

Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
1.1.99

Nakládací směrnice 1.2.5

Střední a hrubé plechy (neolejované a přesahující ložnou šířku)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Neolejované střední a hrubé plechy širší než ložná šířka mezi klanicemi.
Vozy
Plošinové vozy s dřevěnou podlahou a čelnicemi (K..., R..., S...).
Způsob uložení
Nad sebou vrstvené nebo do sebe zasahující stohy se uloží přímo na podlahu vozu, na
nakládací pražce, dřevěné podložky a proložky.
Dřevěné podložky a proložky
• obdélníkového průřezu leží na širší straně,
• svisle nad sebou,
• pod vázáními a
• o délce přibližující se, avšak maximálně odpovídající šířce loženého zboží.
Nejtlustší plechy se umístí ve spodní části nákladu a náklad se rozloží na ložné délce co
nejrovnoměrněji.
Výška nákladu maximálně do úrovně výšky čelnic.
Volný prostor na koncích nákladu není potřebný.

Zajištění
- v podélném směru vozu
• čelnicemi;
-

v příčném směru vozu
• vázáními ze čtyř žíhaných ocelových drátů (∅ 5 mm).
Vázání jsou vedena přes náklad a poté na každé straně uvazovacími kruhy nebo jinými
upevňovacími zařízeními na podélníku vozu, zpětně na náklad a oboustranně stočena.
Tím vznikne přepásání postranní části nákladu z 8 stočených drátů.
• každý plech zajištěn alespoň 2 vázáními; plechy přesahují vázání nejméně o 50 cm.
• jedno vázání přibližně po 3 m.

Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 1.3.1

Svitky plechu (olejované nebo neolejované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Svitky plechu, osa svitku v příčném směru vozu, vážící jednotlivě a ve skupině maximálně 7 t
- každý svitek na obvodu 2 x převázán,
- svitky olejovaného plechu dodatečně převázány 3 x přes otvor v ose,
- několik svitků se sváže dohromady 4 x přes otvor v ose.
Vázací prostředky: ocelová páska (pevnost nejméně 14 kN pro převázání jednotlivých svitků a
nejméně 20 kN ke svázání několika svitků dohromady).
Vozy
Vozy se stěnami nebo bočnicemi a s dřevěnou podlahou (K..., Li..., Re..., H..., Si..., T...).
Způsob uložení
Svitky plechu se uloží přímo na podlahu vozu nebo na podložky z měkkého dřeva
(průřez 5 x 12 cm), uložené širší stranou naležato a v podélném směru vozu
- jednotlivě, jestliže jejich šířka činí nejméně 5/10 průměru,
- vedle sebe a svázané do ložných jednotek, jestliže šířka jednotlivých svitků činí minimálně
1/3 průměru a u celkové ložné jednotky nejméně 7/10 průměru,
- ve skupinách za sebou (obvod na obvod), u nákladů nad 7 t se utvoří samostatné skupiny,
- volný prostor nejméně 50 cm.

Zajištění
- v podélném směru vozu
každý svitek, i když je několik svitků svázáno dohromady, se zajistí v každém směru pohybu
nejméně 2 klíny.
Skupiny (max. 7 t) odpovídající zobrazení.
3
Rozměry klínů: výška nejméně 12 cm, šířka nejméně 12 cm, úhel klínu asi 35°.
Počet hřebíků v klínech - na každé straně celkově
1 hřebík na 500 kg

I

1 hřebík na 2 000 kg

hmotnosti nákladu.
-

v příčném směru vozu
3
každý svitek zajištěn upevňovacími dřevy; tloušťka dřev nejméně 5 cm, účinná výška
nejméně 3 cm.
Počet hřebíků ve dřevech na každé straně celkově: 1 hřebík na každých 1 500 kg hmotnosti
nákladu, alespoň dva hřebíky ve dřevě.
3

Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
1.10.2001

Nakládací směrnice 1.3.2

Svitky plechu válcované za tepla a neolejované
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

3

Ložené zboží
Svitky plechu, osa svitku svisle k podlaze vozu, průměr nejméně 7/10 H, na dřevěných
podložkách průměr nejméně = H.
Svitky převázány ocelovou páskou (pevnost nejméně 14 kN), alespoň
- 2 x na obvodu, nebo
- 1 x na obvodu a 1 x přes otvor v ose, nebo
- 3 x přes otvor v ose.
Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., Sa..., Si...).
Způsob uložení
Svitky plechu se uloží
- přímo na podlahu vozu,
- na 2 rovnoběžné, v podélném směru vozu ležící podložky z měkkého dřeva (průřez asi
5 x 12 cm), širší stranou naležato. Dřeva umístěna ve vzdálenosti nejméně 7/10 ∅; dřeva
3
přesahují svitky plechu z každé strany nejméně o 30 cm.
Volný prostor nejméně 50 cm.
3

Zajištění 1)
Bez dodatečných opatření.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
1) Na tratích SBB a GC (SJ) jen s bočním zajištěním vodícími dřevy.

3
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Nakládací směrnice 1.4.1

Ocelové roury ve vrstvách, průměr větší než 65 cm (26´´)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Ocelové roury s libovolným povrchem (s přírubami nebo bez nich).
Vozy
Vozy s klanicemi a dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Roury se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky
- do jedné nebo několika vrstev, pokud možno přes celou ložnou šířku, středy rour svisle nad
sebou,
- počet vrstev nesmí být větší než počet rour ve vrstvě, nejvýše 1 vrstva sedlaně,
- příruby a hrdla se nedotýkají (uloží se střídavě),
- roury přesahují podložky a proložky nejméně o 50 cm,
- volný prostor nejméně
• u neopracovaných rour
I
30 cm
0 cm,
• u namazaných rour nebo
I
I
hladce potažených rour
50 cm
0 cm,
-

-

-

podložky a proložky ze zdravého, neporušeného dřeva podle normy EN 338, pevnostní třídy
aspoň C 24, omítnutého do hran, z jednoho kusu, širší stranou naležato a nedoléhající ke
klanicím
2
• obdélníkového průřezu nejméně 90 cm , tloušťka minimálně 6 cm,
2
nejméně
360
480
600
• celkový průřez proložek ve vrstvě (cm )
při hmotnosti rour ve vrstvě (t)
maximálně
10
15
20
počet podložek, proložek a bočních zaklínování
• u rour do délky 12 m a při hmotnosti rour do 15 t v každé vrstvě 2,
• u rour delších než 12 m nebo při hmotnosti rour nad 15 t v každé vrstvě 4 (2 dvojité 3
3
podložky/proložky),
podložky upevněny nejméně 4 hřebíky (průměr 5 mm, hloubka vniknutí nejméně 40 mm).

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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4
4

4

Zajištění
- všechny klanice vztyčeny,
- každá vrstva rour se zajistí dřevěnými klíny (bez mezer)
• klíny umístěny na proložkách shora a zdola,
• šířka klínů odpovídá šířce podložek a proložek,
• výška klínů je rovna 1/12 průměru roury, nejméně 12 cm, úhel klínu asi 35°;
- klíny upevněny z každé strany stohu
• mezi klanicemi
hřebíky
počet hřebíků (průměr 5 mm) - na každé straně celkově 1 hřebík na 1500 kg hmotnosti
nákladu (vztahuje se na zajišťovanou vrstvu, případně včetně sedlané vrstvy); hřebíky
rozděleny rovnoměrně, nejméně 4 v jednom klínu (2 zevnitř a 2 zvenčí), přibity svisle,
hloubka jejich vniknutí nejméně 40 mm,
• nad klanicemi (roury přečnívají klanice více než polovinou svého průměru)
a spojkami dřev z ocelového plechu tloušťky 3 mm z obou stran, upevněnými
jako
na proložkách vruty; počet vrutů o průměru nejméně 6 mm a délce 60 mm v každé spojce
dřev = 9 (vždy 3 vruty v klínech a 3 v proložkách),
- u namazaných nebo hladce
I
potažených rour třecí proložky
I
(µ nejméně 0,7)
I
- sedlaná vrstva svázána s nosnou vrstvou alespoň 2x popruhy s napínacím zařízením
(pevnost v lomu nejméně 40 kN),
- stoh přivázán popruhy s napínacím zařízením (pevnost nejméně 40 kN); počet přivázání: 1x
na každých 6 m délky roury, stoh nejméně 2x, vzdálenost přivázání od konců rour asi 50 cm
• pokud roury přečnívají klanice více než polovinou svého průměru, nebo
• pokud volný prostor je menší I
I
než , nebo
• u
namazaných nebo hladce I u namazaných nebo hladce potažených rour bez
potažených rour,
I třecích proložek.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Pro přepravu na RENFE se musí použít zajišťovací pásky (přivázání) s integrovaným upínacím a
blokovacím zařízením.

1.10.2001

Nakládací směrnice 1.4.2

Ocelové roury ve vrstvách, průměr větší než 40 cm, max. 65 cm (16´´ - 26´´)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Ocelové roury s libovolným povrchem (s přírubami nebo bez nich).
Vozy
Vozy s klanicemi a dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Roury se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky
- do jedné nebo několika vrstev, pokud možno přes celou ložnou šířku, středy rour svisle nad
sebou,
- počet vrstev nesmí být větší než počet rour ve vrstvě, nejvýše 1 vrstva sedlaně,
- příruby a hrdla se nedotýkají (uloží se střídavě),
- roury přesahují podložky a proložky nejméně o 50 cm,
- volný prostor nejméně
• u neopracovaných rour
30 cm
0 cm,
I
• u namazaných rour nebo
I
hladce potažených rour
50 cm
0 cm,
I
- podložky a proložky ze zdravého, neporušeného dřeva podle normy EN 338, pevnostní třídy
aspoň C 24, omítnutého do hran, z jednoho kusu, širší stranou naležato a nedoléhající ke
klanicím
2
• obdélníkového průřezu nejméně 80 cm , tloušťka minimálně 6 cm,
2
240
360
480
• celkový průřez proložek ve vrstvě (cm ) nejméně
(t)
maximálně
10
15
20
• při hmotnosti rour ve vrstvě
- počet podložek, proložek a bočních zaklínování
• u rour do délky 12 m a při hmotnosti rour do 15 t v každé vrstvě 2,
• u rour delších než 12 m nebo při hmotnosti rour nad 15 t v každé vrstvě 4 (2 dvojité 3
3
podložky/proložky),
- podložky upevněny nejméně 4 hřebíky (průměr 5 mm, hloubka vniknutí nejméně 40 mm).

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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4
4

4

Zajištění
- všechny klanice vztyčeny,
- každá vrstva rour se zajistí dřevěnými klíny (bez mezer)
• klíny umístěny na proložkách shora a zdola,
• šířka klínů odpovídá šířce podložek a proložek,
• výška klínů nejméně 12 cm, úhel klínu asi 35°;
- klíny upevněny z každé strany stohu
• mezi klanicemi
hřebíky
počet hřebíků (průměr 5 mm) - na každé straně celkově 1 hřebík na 1500 kg hmotnosti
nákladu (vztahuje se na zajišťovanou vrstvu, případně včetně sedlané vrstvy); hřebíky
rozděleny rovnoměrně, nejméně 4 v jednom klínu (2 zevnitř a 2 zvenčí), přibity svisle,
hloubka jejich vniknutí nejméně 40 mm
• nad klanicemi (roury přečnívají klanice více než polovinou svého průměru)
a spojkami dřev z ocelového plechu tloušťky 3 mm z obou stran, upevněnými
jako
na proložkách vruty; počet vrutů o průměru nejméně 6 mm a délce 60 mm v každé spojce
dřev = 9 (vždy 3 vruty v klínech a 3 v proložkách),
- u namazaných nebo hladce
I
potažených rour třecí proložky
I
(µ nejméně 0,7),
I
- sedlaná vrstva svázána s nosnou vrstvou aspoň 2x popruhy s napínacím zařízením (pevnost
nejméně 40 kN),
- stoh přivázán popruhy s napínacím zařízením (pevnost nejméně 40 kN); počet přivázání: 1x
na každých 6 m délky rour, stoh nejméně 2x, vzdálenost přivázání od konců rour asi 50 cm
• pokud roury přesahují klanice více než polovinou svého průměru, nebo
• pokud volný prostor je menší než I
I
, nebo
• u
namazaných nebo hladce I u namazaných nebo hladce potažených rour bez
potažených rour,
I třecích proložek.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Pro přepravu na RENFE se musí použít zajišťovací pásky (přivázání) s integrovaným upínacím a
blokovacím zařízením.
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Nakládací směrnice 1.4.3

Ocelové roury ve vrstvách, průměr větší než 25 cm, max. 40 cm (10´´ - 16´´)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Ocelové roury s libovolným povrchem (s přírubami nebo bez nich).
Vozy
Vozy s klanicemi a dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Roury se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky
- do jedné nebo několika vrstev, pokud možno přes celou ložnou šířku, středy rour svisle nad
sebou,
- počet vrstev nesmí být větší než počet rour ve vrstvě, nejvýše 1 vrstva sedlaně,
- příruby a hrdla se nedotýkají (uloží se střídavě),
- roury přesahují podložky a proložky nejméně o 50 cm,
- volný prostor nejméně
• u neopracovaných rour
30 cm
0 cm,
I
• u namazaných rour nebo
I
hladce potažených rour
50 cm
0 cm,
I
- podložky a proložky ze zdravého, neporušeného dřeva podle normy EN 338, pevnostní třídy
aspoň C 24, omítnutého do hran, z jednoho kusu, širší stranou naležato a nedoléhající ke
klanicím
2
• obdélníkového průřezu nejméně 70 cm , tloušťka minimálně 5 cm,
2
nejméně
180
210
240
• celkový průřez proložek ve vrstvě (cm )
při hmotnosti rour ve vrstvě
(t)
maximálně
9
12
15
- počet podložek a proložek a bočních zaklínování
• u rour do délky 12 m a při hmotnosti rour do 15 t v každé vrstvě 2,
• u rour delších než 12 m a při hmotnosti rour nad 15 t v každé vrstvě 4 (2 dvojité 3
3
podložky/proložky),
- podložky upevněny nejméně 4 hřebíky (průměr 5 mm, hloubka vniknutí nejméně 40 mm).
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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4

4

4

Zajištění
- všechny klanice vztyčeny,
- každá vrstva rour se zajistí dřevěnými klíny (bez mezer)
• klíny umístěny na proložkách shora a zdola,
• šířka klínů odpovídá šířce podložek a proložek,
• výška klínů nejméně 12 cm, úhel klínu asi 35°;
- klíny upevněny z každé strany stohu
• mezi klanicemi
hřebíky
počet hřebíků (průměr 5 mm) - na každé straně celkově 1 hřebík na 1500 kg hmotnosti
nákladu (vztahuje se na zajišťovanou vrstvu, případně včetně sedlané vrstvy); hřebíky
rozděleny rovnoměrně, nejméně 4 v jednom klínu (2 zevnitř a 2 zvenčí), přibity svisle,
hloubka jejich vniknutí nejméně 40 mm
• nad klanicemi (roury přečnívají klanice více než polovinou svého průměru)
•• jako
a spojkami dřev z ocelového plechu tloušťky 3 mm z obou stran, upevněnými
na proložkách vruty; počet vrutů (průměr nejméně 6 mm, délka 60 mm) v každé spojce
dřev 9 (vždy 3 vruty v klínech a 3 v proložkách),v každé spojce dřev 6 vrutů o průměru
6 mm a délce 60 mm (3 vruty v klínech a 3 v proložkách),
•• hřebíky podle
a svázáním popruhy nebo zajišťovacími páskami (pevnost v lomu
nejméně 40 kN) s vrstvou rour, která je zajištěna klanicemi; počet svázání: 1x na
každých 6 m délky rour, stoh nejméně 2x;
sedlaná vrstva vždy svázána s nosnou vrstvou
- u namazaných nebo hladce
I
potažených rour třecí proložky
I
(µ nejméně 0,7),
I
- stoh přivázán popruhy nebo zajišťovacími páskami (pevnost nejméně 30 kN); počet
přivázání: 1x na každých 6 m délky rour, stoh nejméně 2x, vzdálenost přivázání od konců
rour asi 50 cm
• pokud roury přesahují klanice více než polovinou svého průměru, nebo
• pokud volný prostor je menší než I
I
, nebo
• u namazaných nebo hladce
I u namazaných nebo hladce potažených rour bez
potažených rour,
I třecích proložek.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Pro přepravu na RENFE se musí použít zajišťovací pásky (přivázání) s integrovaným upínacím a
blokovacím zařízením.
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Nakládací směrnice 1.4.4

Ocelové roury sedlané, přiléhající ke klanicím
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Ocelové roury s libovolným povrchem.
Vozy
Vozy s klanicemi a dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Roury
- spodní vrstvy se uloží těsně vedle sebe přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo
dřevěné podložky přes celou ložnou šířku (vyplňují prostor),
- horní vrstva sedlaně, průměr sedlaných rour stejný nebo menší než průměr nosných rour,
výška nákladu nad klanicemi je rovna maximálně 1/3 ložné šířky (asi 90 cm),
- přesahují podložky nejméně o 50 cm,
- podložky ze zdravého, nepoškozeného dřeva obdélníkového průřezu, širší stranou naležato,
nedoléhají na klanice,
- volný prostor nejméně
• u neopracovaných rour
30 cm
0 cm,
I
• u namazaných rour nebo
I
hladce potažených rour
50 cm
0 cm,
I
- pokud roury přiléhají ke klanicím nad polovinou výšky klanic,
• spojí se klanice dvojitým drátem o průměru 4 mm nebo popruhy (pevnost nejméně 10 kN),
u otočných klanic na vrcholech klanic, nebo
• otočné klanice se před nakládkou zaklínují.

Zajištění
- všechny klanice vztyčeny
(roury přiléhající ke klanicím jsou zajištěny nejméně polovinou svého průměru)
- při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují roury středy klanic nejméně o
• u neopracovaných rour
30 cm
20 cm,
I
• u namazaných rour nebo
I
hladce potažených rour
50 cm
30 cm,
I
- u namazaných rour nebo hladce
I
potažených rour třecí proložky
I
(µ nejméně 0,70),
I
- stoh se přiváže popruhy nebo zajišťovacími páskami (pevnost alespoň 30 kN), počet
přivázání: 1x na 6 m délky rour, stoh přivázán nejméně 2x, vzdálenost přivázání od konců
rour asi 50 cm
• pokud roury přečnívají klanice více než polovinou svého průměru, nebo
• pokud volný prostor je menší než
I
I
, nebo
• u namazaných nebo hladce
I u namazaných nebo hladce potažených rour
potažených rour,
I bez třecích proložek.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Pro přepravu na RENFE se musí použít zajišťovací pásky (přivázání) s integrovaným upínacím a
blokovacím zařízením.
1.7.99

Nakládací směrnice 1.4.5

Ocelové roury sedlané, po stranách zaklínované
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Ocelové roury s libovolným povrchem.
Vozy
Vozy s klanicemi a dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Roury
- spodní vrstvy se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky
těsně vedle sebe,
- sedlaně nejvýše ve 3 vrstvách (celkově 4 vrstvy),
průměr sedlaných rour stejný nebo menší než průměr nosných rour,
- roury přesahují podložky nejméně o 50 cm,
- volný prostor nejméně
•
•

u neopracovaných rour
u namazaných rour nebo
hladce potažených rour

30 cm
50 cm

I
I
I

0 cm,
0 cm,

- podložky ze zdravého, neporušeného dřeva podle normy EN 338, pevnostní třídy aspoň C
24, omítnutého do hran, z jednoho kusu, širší stranou naležato a nedoléhají ke klanicím,
tloušťka minimálně 6 cm, přibity nejméně 4 hřebíky (průměr 5 mm, hloubka vniknutí alespoň
40 mm),
- počet zaklínování, případně na podložkách
• u rour o délce až 12 m a o hmotnosti až 15 t 2,
• u rour delších než 12 m nebo o hmotnosti rour nad 15 t 4 (2 dvojité podložky/proložky),
3
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4
4

Zajištění
- všechny klanice vztyčeny,
- roury spodní vrstvy se zajistí dřevěnými klíny (bez mezer)
• šířka klínů odpovídá šířce podložek,
• výška klínů je rovna 1/12 průměru roury, nejméně 12 cm, úhel klínu asi 35°;
- klíny upevněny z každé strany stohu
• u stohů, které nepřečnívají klanice více než polovinou průměru rour hřebíky
počet hřebíků (průměr 5 mm) - na každé straně celkově 1 hřebík na 1500 kg hmotnosti
nákladu (směrodatná je celková hmotnost nákladu); hřebíky rozděleny rovnoměrně,
nejméně 4 v jednom klínu (2 zevnitř a 2 zvenčí), přibity svisle, hloubka jejich vniknutí
nejméně 40 mm,
• u stohů, které přečnívají klanice více než polovinou průměru rour, hřebíky a spojkami
dřev z ocelového plechu tloušťky 3 mm z obou stran, upevněnými na podlaze vozu, příp.
podložkách vruty; počet vrutů v každé spojce dřev 6 vrutů o průměru nejméně 6 mm a
délce 60 mm (3 vruty v klínech a 3 v podložkách),
- u stohů o hmotnosti nad 30 t klíny upevněny hřebíky podle k a přišroubovanými spojkami
dřev,
- u namazaných nebo hladce potažených I
rour třecí proložky (µ nejméně 0,7),
I
- sedlané vrstvy svázány s nosnou vrstvou nejméně 2x popruhy s napínacím zařízením
(pevnost v lomu nejméně 4000 daN),
- stoh přivázán popruhy s napínacím zařízením (pevnost v lomu nejméně 4000 daN); počet
přivázání: 1x na každých 6 m délky rour, stoh alespoň 2x, vzdálenost přivázání od konců rour
asi 50 cm
• pokud roury přesahují klanice více než polovinou svého průměru, nebo
• pokud volný prostor je menší než
I
I
, nebo
• u namazaných nebo hladce
I u namazaných nebo hladce potažených rour bez
potažených rour,
I třecích podložek.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Pro přepravu na RENFE se musí použít zajišťovací pásky (přivázání) s integrovaným upínacím
a blokovacím zařízením.
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Nakládací směrnice 1.4.6

Ocelové roury sedlané, na speciálních vozech
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Ocelové roury s libovolným povrchem.
Vozy
Vozy s vysoce zatížitelnými bočními klanicemi a se zařízeními k přivázání nákladu (Sp..., Roo...).
Způsob uložení
Roury
- menších průměrů se uloží ve spodní vrstvě těsně vedle sebe (mezery v nákladu
jednostranné),
- při větších průměrech přiléhají ke klanicím z obou stran (mezery nákladu ve středu),
- v horní vrstvě, které přiléhají ke klanicím u vrcholů klanic, mohou přečnívat klanice maximálně
polovinou svého průměru,
- se uloží nad klanicemi sedlaně do tvaru pyramidy a pokud možno symetricky.
Uložení do sedel jen tehdy, pokud obě roury, které tvoří sedlo, leží ve stejné výšce.
U vozů řady Sp... volný prostor nejméně
• u neopracovaných rour
30 cm
0 cm,
I
• u namazaných rour nebo
I
hladce potažených rour
50 cm
0 cm.
I
U vozů řady Roo... není volný prostor potřebný.

Zajištění
- bočními klanicemi,
při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují roury středy klanic nejméně o
• u neopracovaných rour
30 cm
I 20 cm,
• u namazaných rour nebo
I
hladce potažených rour
50 cm
I 30 cm,
- stoh se přiváže s využitím všech zařízení, která jsou na voze k dispozici, krátké stohy nejméně
2x.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.

Nakládací směrnice 1.4.7

Ocelové trubky ve svazcích
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Svazky ocelových trubek pevně staženy.
Počet převázání v závislosti na průměru, délce trubek a hmotnosti svazku; svazek alespoň se
2 rovnoměrně rozloženými převázáními.
Převázání svazku rovnoměrně rozděleno.
Vázací prostředky: ocelová páska nebo páska z umělé hmoty (pevnost nejméně 14 kN).
Vozy
Vozy s klanicemi a čelními stěnami (K..., L..., R..., Sa...).
Způsob uložení
Svazky se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky vedle sebe.
Podložky z měkkého dřeva obdélníkového průřezu, širší stranou naležato.
Ve spodní vrstvě přiléhají svazky ke klanicím.
V horní vrstvě jsou svazky sedlané. K usnadnění překládky mohou být svazky odděleny šikmo
a svisle vloženými dřevy.
Volný prostor u svazků nad čelními stěnami nejméně
50 cm
0 cm.
I

Zajištění
- postranními klanicemi (spodní vrstva); při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují svazky
středy klanic nejméně o
50 cm
30 cm,
I
- sedlaným uložením (horní vrstva).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

1.1.99

Nakládací směrnice 1.5

Dvojkolí
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Dvojkolí s ložisky nebo bez nich.
Vozy
Vozy se stěnami nebo bočnicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., Re...).
Způsob uložení
Dvojkolí se uloží v podélném směru vozu na dřevěné podstavce
- jednotlivě, nebo
- ve skupinách,
- volné prostory v příčném směru vozu nejméně 20 cm,
- volné prostory v podélném směru vozu
• mezi dvojkolími nejméně 20 cm,
• k čelním stěnám nebo čelnicím nejméně
1m

I

20 cm.

Zajištění
dřevěnými podstavci
- účinná výška nejméně 8 cm,
- délka odpovídající průměru kol (při průměru 840-920 mm = 510 mm),
- spojenými žebrovými šrouby M 10 nebo vruty 5x100 mm,
- v podélném směru vozu sešikmeny,
- dvojkolí neleží na podlaze vozu.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

Nakládací směrnice 1.6.1

Profily (neolejované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přeprav
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Profily (EN 10079) volně nebo
svázané do paketů, na každé 3 m jedno převázání, nejméně však 2 převázání. Vzdálenost
převázání od konců paketů přibližně 30 cm. Síla při přetržení vázacích prostředků nejméně
1400 daN.
Pásky z plastických hmot nebo tkaninové popruhy s ochranou hran.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi, čelnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L...,
R..., S..., T...).
Způsob uložení
Profily a pakety se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky
- do jedné nebo několika vrstev, nebo
- do sebe stohované, pokud možno přes celou ložnou šířku.
Podložky a proložky ze dřeva
- obdélníkového průřezu, ležící na širší straně,
- z jednoho kusu nebo maximálně ze tří překrývajících se kusů (tloušťka nejméně 4 cm),
dosahujících přes celou šířku nákladu, příp. ložné jednotky.
Profily a pakety přesahují podložky a proložky nejméně o 50 cm.

Zajištění
Profily a pakety bezprostředně zajištěny stěnami, bočnicemi a čelnicemi nebo klanicemi, pokud 3
vodorovná vzdálenost nákladu k nim ≤ 10 cm, při vzdálenosti větší než 10 cm zajištění svázáním 3
3
(síla při přetržení nejméně 1400 daN),
účinná výška stěn, bočnic, čelnic nebo klanic přitom činí nejméně 10 cm
• volné mezery vyplněny pevně přibitými dřevy nebo
• profily a pakety svázány s pod nimi ležícími částmi nákladu nebo přivázány (s ochranou
hran), počet vázání: 1x na každých 6 m délky, každý stoh alespoň 2x (síla při přetržení
nejméně 1400 daN) nebo
• pakety, které leží na přírubových hranách, bez dodatečného bočního zajištění;
Profily a pakety ležící nad účinnou výškou 10 cm se svážou dohromady s částmi nákladu
ležícími pod nimi, počet převázání: 1x na každých 6 m délky, každý stoh však nejméně 2x (síla
při přetržení nejméně 1400 daN). Zajišťovací pásky a tkaninové popruhy s ochranou hran.
Vzdálenost vázání od konců nákladu nejméně 50 cm.
Při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují profily a pakety středy klanic nejméně o
I
50 cm
30 cm.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
Podle číslice 5.5.3 ze svazku 1 Přílohy II RIV lze upustit od volného prostoru k čelním stěnám /
čelnicím.
1.10.2004

Nakládací směrnice 1.6.2

Kolejnice
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kolejnice různých rozměrů.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Kolejnice se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky
- do jedné nebo několika vrstev, pokud možno přes celou ložnou šířku,
- maximálně do výšky stěn, bočnic nebo klanic.
Dřevěné podložky a proložky z měkkého dřeva
- obdélníkového průřezu, širší stranou naležato,
- z jednoho kusu přes celou šířku stohu (tloušťka asi 4 cm).
Kolejnice přesahují podložky a proložky nejméně o 50 cm.
Volný prostor nejméně
50 cm

I

0 cm.

Zajištění
Kolejnice bezprostředně zajištěny stěnami, bočnicemi nebo klanicemi.
Při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují kolejnice středy klanic nejméně o
50 cm
Mezery vyplněny dřevy (pevně přibitými).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

I

30 cm.

Nakládací směrnice 1.6.3

Tyčová ocel a jiné profily paketované (neolejované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Tyčová ocel a jiné profily (podle EN 10079) svázané do paketů, převázání vždy po 3 m, nejméně
však 2 převázáními.
Vzdálenost převázání od konců paketů asi 30 cm.
Síla při přetržení vázacích prostředků nejméně 1400 daN.
Pásky z umělé hmoty a tkaninové popruhy s ochranou hran.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi, čelnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L...,
R..., S..., T...).
Způsob uložení
Pakety se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo na dřevěné podložky
- do jedné nebo několika vrstev, pokud možno přes celou ložnou šířku.
Podložky a proložky ze dřeva, délka větší než šířka stohu
- čtvercového průřezu; při obdélníkovém průřezu širší stranou naležato,
- z jednoho kusu nebo maximálně ze tří překrývajících se kusů (tloušťka nejméně 4 cm)
dosahujících přes celou šířku nákladu, příp. ložné jednotky.
Pakety přesahují podložky a proložky nejméně o 50 cm.
Volný prostor při nakládce nejméně
I
0 cm.
50 cm

Zajištění
Pakety bezprostředně zajištěny stěnami, bočnicemi, čelnicemi nebo klanicemi
(vzdálenost ≤ 10 cm), při vzdálenosti větší než 10 cm svázáním dohromady
- účinná výška nejméně 10 cm.
Volné mezery vyplněny pevně přibitými dřevy.
Při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují pakety středy klanic nejméně o
I
30 cm.
50 cm
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
U zboží, které není citlivé na nárazy, lze podle číslice 5.5.3 ze svazku 1 Přílohy II RIV upustit
od volného prostoru k čelním stěnám / čelnicím.

1.7.2003

Nakládací směrnice 1.6.4

Ocelové sochory
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Ocelové sochory různých rozměrů a s různým povrchem.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Ocelové sochory se uloží přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo na dřevěné
podložky
- ve vrstvách až do výše stěn, bočnic nebo klanic, pokud možno přes celou ložnou šířku,
- vedle sebe jen stejně vysoké ocelové sochory,
- nejméně 2 proložky na délku sochoru.
Dřevěné podložky a proložky z měkkého dřeva
- obdélníkového průřezu, širší stranou naležato,
- z jednoho kusu nebo maximálně ze tří překrývajících se kusů přes celou šířku nákladu 3
3
(tloušťka asi 4 cm).
Ocelové sochory přesahují podložky a proložky nejméně o 50 cm.
Volný prostor nejméně
50 cm

I

0 cm.

Zajištění
Ocelové sochory bezprostředně zajištěny stěnami, bočnicemi nebo klanicemi
- při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují ocelové sochory středy klanic nejméně o
50 cm
-

I

30 cm,

mezery vyplněny dřevy (pevně přibitými).

Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

1.1.2000

Nakládací směrnice 1.6.5

Betonářská kruhová ocel do délky 36 m
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Ohebná betonářská kruhová ocel do délky 36 m ve svazcích.
Vozy
Vozy s bočnicemi nebo klanicemi a sklopnými čelnicemi (K..., L..., R..., S...).
Šroubovky utaženy tak, aby nárazníky vozů byly lehce stlačeny.
Způsob uložení
Svazky se uloží nejvýše ve 4 vrstvách (sedlaně) přímo na podlahu vozu, nakládací pražce nebo
na dřevěné podložky.
Volný prostor
- k bočnicím a bočním klanicím asi 10 cm,
- ke sklopným čelnicím svisle nejméně 5 cm (vyššími dřevěnými podložkami).
Volný prostor nejméně 50 cm.
Svazky přesahují dřevěné podložky asi o 1 m
Dřevěné podložky
- z jednoho kusu přes celou ložnou šířku,
- na vozech bez bočnic pevně přibité.
Zatížení každého jednotlivého vozu
- vozy dvounápravové max. 75 %,
- vozy podvozkové max. 85 %
směrodatné, nejvýše přípustné ložné hmotnosti.

Zajištění
Svazky zajištěny bočnicemi nebo klanicemi
- náklad převázán drátem (průměr 8 mm) nebo páskou (pevnost 40 kN)
• mezi vozy a
• přibližně 1 m před konci svazků na vozech bez bočnic.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

Nakládací směrnice 1.6.6

Kolejnice až 36 m dlouhé
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Kolejnice do délky 36 m.
Vozy
Plošinové vozy s podvozky, klanicemi, sklopnými čelnicemi a s dřevěnou podlahou (R..., S...),
nelze však použít vozy vlastnických železnic ČD a ŽSR s dutými klanicemi řad Res (394 0 až
394 4) a Sps (471 9 a 472 0).
Šroubovky utaženy tak, aby nárazníky vozů byly lehce stlačeny.
Způsob uložení
Kolejnice se uloží vedle sebe stojatě, nejvýše ve 4 vrstvách na nakládací pražce nebo dřevěné
podložky.
Volný prostor
- ke klanicím asi 10 cm,
- ke sklopeným čelnicím a k podlaze vozu svisle nejméně 5 cm,
- k čelnicím nejméně 50 cm.
Kolejnice přesahují
- dřevěné podložky a proložky o 1 až 3 m,
- koncové klanice s rozpěrami o 1 až 3 m (dále vně ležící klanice sklopeny).
Podložky a proložky ze zdravého dřeva
- z jednoho kusu přes celou šířku nákladu,
3
- průřez podložek přibližně 15 x 18 cm, u proložek přibližně 8 x 12 cm,
- na délku vozu 4 dřeva, z toho 2 dle možnosti nad otočnými čepy,
- kluzné plochy namazány.
Zatížení vozů max. do 85 % směrodatné, nejvýše přípustné ložné hmotnosti.

Zajištění
Kolejnice zajištěny
- po stranách klanicemi,
- na koncích rozpěrami, které jsou upevněny na klanicích a zajištěny proti pootočení.
Podložky jsou přibity k podlaze vozu nebo jsou opatřeny ocelovými trny, které se zatlačí do
podlahy vozu.
Proložky zajištěny ve vzdálenosti 5 cm od pat kolejnic špalky z vrstveného dřeva nebo z
kovových úhelníků (upevněny průběžnými šrouby a maticemi)
- mezery vyplněny dřevy (pevně přišroubovanými) nebo horní vrstva upevněna ve střední
poloze dvojitým svázáním drátem (průměr 5 mm).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
3
1.7.2002/1.4.2001

Nakládací směrnice 1.6.7

Kolejnice delší než 36 m a max. 150 m dlouhé
Ložené zboží
Kolejnice delší než 36 m a max. 150 m dlouhé.
Vozy
Plošinové vozy s podvozky a dřevěnou podlahou (R..., S...).
Šroubovky utaženy tak, aby nárazníky vozů byly lehce stlačeny.
Způsob uložení
Kolejnice nejvýše ve 3 vrstvách
- středově upnuty v upínacím rámu,
na každém voze
- se uloží na 2 opěrných rámech, pokud možno nad otočnými čepy a
- na 1 dřevěné podložce,
- přesahují v podélném směru vozu krajní opěrné rámy asi o 1,5 až 3
m.
Volný prostor
- ke sklopeným čelnicím svisle asi 5 cm,
- k čelnicím koncových vozů nejméně 1,5 m,
- k ramenům opěrných rámů asi 10 cm.
Upínací rám a opěrné rámy sestaveny jako svařované konstrukce
z profilové oceli tvaru U
- s ocelovými trny vnikajícími do podlahy vozu,
- jako držáky/vedení podložek a proložek,
- jsou přizpůsobeny šířce nákladu posuvnými zarážkami.
Upínací rám se v každém směru uváže 2x (síla při přetržení
vázacích prostředků nejméně 1000 daN).

Podložky a proložky z tvrdého dřeva
- z jednoho kusu dosahující přes celou ložnou šířku nákladu a širší
stranou naležato,
- průřez podložek přibližně 15 x 18 cm,
průřez proložek přibližně 8 x 15 cm.
Kluzné plochy namazány (vyjma upínacích míst v upínacím rámu!).
Proložky vně upínacího rámu nebo opěrných rámů
- z profilové oceli s přišroubovaným tvrdým dřevem
,
- na koncích s ocelovými zarážkami
• vzdálenost k patám kolejnic asi 5 cm,
• umístěnými shora a zdola (výška zarážek asi 5 cm).
Zatížení vozů max. do 85 % směrodatné, nejvýše přípustné ložné
hmotnosti.
Zajištění
- dvojitým vřetenovým šroubením v upínacím rámu,
- bočně opěrnými rámy; spojovací prvek rámů nesmí také za jízdy
přijít do styku s nákladem,
- proti rozpadnutí svázáním mezi vozy a na koncích nákladu (síla
při přetržení vázacích prostředků nejméně 5000 daN)
• s ochranou hran,
• vzdálenost od konců nákladu nejméně 1 m.
Doplňující údaje
Nákresy součástí viz zadní stranu.
Na BDŽ, EWS, GySEV, FS, HŽ, JŽ, ÖBB, PKP, RENFE, GC (SJ),
SNCB, SNCF, SŽ a TCDD mimořádná zásilka; pro ostatní členské
železniční podniky v ucelených vlacích normální zásilka.
1.10..2004

1.6.7

Nakládací směrnice 1.6.8

Kolejnice (na několika plošinových vozech)
Ložené zboží
Kolejnice delší než 36 m a max. 150 m dlouhé.
Vozy
Podvozkové plošinové vozy s vysoce zatížitelnými bočními klanicemi (nástrčné klanice z I
profilů), sklopnými čelnicemi a s dřevěnou podlahou (Samms).
Šroubovky utaženy tak, aby nárazníky vozů byly lehce stlačeny.
Způsob uložení
Kolejnice naloženy vedle sebe nastojato, nejvýše ve 3 vrstvách na nakládacích pražcích nebo
dřevěných podložkách.
Volný prostor
- k bočním klanicím asi 10 cm,
- ke sklopeným čelnicím (svislá vzdálenost) nejméně 5 cm,
- k čelnicím koncových vozů při délce kolejnic
nejméně 75 cm,
• do 60 m
nejméně 100 cm,
• přes 60 m až do 90 m
nejméně 125 cm,
• přes 90 m až do 120 m
nejméně 150 cm.
• přes 120 m až do 150 m
Kolejnice přesahují
- dřevěné podložky a proložky na koncích o 1,5 až 3 m,
- koncové klanice s rozpěrami o 1,5 až 3 m (dále vně ležící klanice sklopeny).
Podložky a proložky ze zdravého dřeva
- z jednoho kusu přes celou ložnou šířku,
- průřez podložek přibližně 15 x 18 cm, u proložek přibližně 8 x 12 cm,
- na délku vozu 4 dřeva, z toho 2 v blízkosti otočných čepů, vzdálena od klanic ve stejné vzdálenosti,
- kluzné plochy dřev namazány.
Zatížení vozů max. do 85 % směrodatné, nejvýše přípustné ložné hmotnosti.

Zajištění
Kolejnice zajištěny
- po stranách klanicemi (všechny klanice v prostoru nákladu vztyčeny),
- na klanicích na koncových vozech a na vložených vozech ve vzdálenostech asi 40 m rozpěrami
z profilové oceli (přizpůsobenými průřezu klanic); rozpěry upevněny proti pootočení.
Vrcholy klanic s rozpěrami svázány drátem o průměru 8 mm (dvojnásobným).
Podložky přibity k podlaze vozu.
Proložky zajištěny na koncích ve vzdálenosti 5 až 8 cm od pat kolejnic proti bočním posuvům špalky
z vrstveného dřeva nebo 5 cm vysokými kovovými úhelníky (upevněny průběžnými šrouby a
maticemi).
Při neúplné horní vrstvě
- se mezery nad podélnou osou vozu zajistí přišroubovanými dřevy, nebo
- horní vrstva se zafixuje ve středu vrstvy dvojitým převázáním drátem (průměr 5 mm).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
Na železnicích BDŽ, EWS, GySEV, FS, HŽ, JŽ, ÖBB, PKP, RENFE, GC (SJ), SNCB, SNCF, SŽ 3
a TCDD mimořádné zásilky; na ostatních členských železnicích v ucelených vlacích normální
zásilka.
1.7.2003

Nakládací směrnice 1.6.9

Ocelové bramy
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Ocelové bramy z kontinuálního lití s drsným povrchem, obdélníkového průřezu.
Vozy
Vozy s bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S..., Sa...).
Vozy se stěnami a s kombinovanou nebo dřevěnou podlahou (Ea...) jen ve vnitrostátní přepravě.
Způsob uložení
Bramy se uloží přímo na podlahu vozu, nakládací pražce nebo dřevěné podložky
- rozloží se na co největší ploše,
- stejně vysoké bramy vedle sebe, jinak jednotlivé stohy s výškou H menší než šířkou B,
- stohování nejvýše do 4 vrstev; vrstvy odděleny vždy 2 proložkami tak, aby se bramy
nedotýkaly.
Podložky a proložky
- ze dřeva (nejmenší tloušťka 3 cm), čtvercového průřezu nebo ležící na širší straně,
3
- z jednoho kusu nebo maximálně dvou kusů přes celou šířku ložné jednotky,
3
- se umístí tak, aby je bramy přesahovaly nejméně o 50 cm.
Volný prostor nejméně
50 cm
0 cm.
I

Zajištění
bočnicemi nebo klanicemi, účinná výška nejméně 10 cm,
- při zajištění jen 2 klanicemi přesahují bramy klanice nejméně o
50 cm

I

30 cm.

Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

1.1.2000

Nakládací směrnice 1.10.1

Ocelové výstuže
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Ocelové výstuže svázány do balíků nejméně 2 převázáními z ocelového drátu (průměr nejméně
4 mm).
Vozy
Vozy s klanicemi a dřevěnou podlahou (K ..., L ..., R ..., S ...).
Způsob uložení
Balíky se uloží v několika vrstvách přímo na podlahu vozu, nakládací pražce nebo dřevěné
podložky.
Volný prostor nejméně
I
30 cm
0 cm.
Šířka balíků naložených nad klanice dodatečně omezena oproti ložné míře o 10 cm (kymácení
nákladu).

Zajištění
Balíky zajištěny klanicemi.
Při zajištění jen dvěma klanicemi přesahují balíky středy klanic nejméně o
I
20 cm.
30 cm
Každý stoh přivázán nejméně 2x
- vzdálenost přivázání od konců stohů asi 50 cm,
- přivazovací prostředky: tkaninové popruhy (pevnost min. 40 kN) s ochranou hran a
napínacím zařízením nebo ocelová lana (průměr nejméně 8 mm) s napínacím zařízením.

Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2

Nakládací směrnice 1.10.2

Dráťené pletivo ve svitcích
Ložené zboží
Drátěné pletivo ve svitcích svázáno nejméně 2 převázáními z ocelového drátu (průměr nejméně 4 mm).
Vozy
Vozy se stěnami nebo s bočními a čelními klanicemi a bočnicemi (E..., K..., Re...).
Způsob uložení
Svitky se uloží
- přímo na podlahu vozu,
- v příčném směru vozu,
- sedlaně do několika vrstev.
Šířka svitků naložených nad klanice dodatečně omezena oproti ložné míře o 10 cm (kymácení
nákladu).

Zajištění
Svitky
- na vozech se stěnami zajištěny stěnami vozu nejméně 1/2 svého průměru,
- na vozech s klanicemi
• zajištěny pevně napnutými přivázáními, přivázány nejméně 2x podélně a minimálně
jedenkrát po 3 m příčně,
Příčná přivázání se umístí přes podélná přivázání (prostředky k přivázání: pevnost
nejméně 10 kN).
• svitky přiléhající k čelním klanicím zajištěny těmito klanicemi nejméně 1/2 svého průměru,
• svitky v horní vrstvě svázány spolu 2 úvazy z ocelového drátu (průměr 4 mm).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.

Nakládací směrnice 1.10.3

Dráťené pletivo v balících a svitcích
Ložené zboží
Drátěné pletivo svázáno nejméně dvěma převázáními z ocelového drátu (průměr nejméně 4
mm) (balíky a svitky).
Vozy
Vozy se stěnami nebo s klanicemi (bočními a čelními klanicemi) a bočnicemi (E..., K..., Re...).
Způsob uložení
Balíky se uloží přímo na podlahu vozu nebo dřevěné podložky.
Svitky v příčném směru vozu se uloží sedlaně do několika vrstev.
Šířka svitků naložených nad klanice dodatečně omezena oproti ložné míře o 10 cm (kymácení
nákladu).

Zajištění
Svitky
- na vozech se stěnami zajištěny stěnami vozu nejméně 1/2 svého průměru,
- na vozech s klanicemi
• zajištěny pevně napnutými přivázáními, přivázány nejméně 2x podélně a minimálně
jedenkrát po 3 m příčně,
Příčná přivázání se umístí přes podélná přivázání (prostředky k přivázání: pevnost
nejméně 10 kN).
• svitky přiléhající k čelním klanicím zajištěny těmito klanicemi nejméně 1/2 svého průměru,
• svitky v horní vrstvě svázány spolu 2 úvazy z ocelového drátu (průměr 4 mm).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.

Nakládací směrnice 1.10.4

Svazky válcovaného drátu (s libovolným průměrem drátu), ložené v podélném směru
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Svazky válcovaného drátu
- libovolného průměru drátu,
- průměr svazků mezi 1100 až 1300 mm,
- délka od 1100 do 2400 mm,
- jednotlivá hmotnost 1100 až 2400 kg.
Stlačení svazků musí být provedeno zvlášť pečlivě. Každý svazek se sváže dohromady nejméně
4 vázáními (pevnost vázacích prostředků v lomu nejméně 1400 daN), která jsou rovnoměrně
rozložena po celém obvodu svazku.
Žádné vázání nesmí být uvolněné nebo přetržené.
Vozy
Nízkostěnné vozy s bočnicemi, klanicemi a s dřevěnou podlahou (K..., Re...).
Způsob uložení
Svazky válcovaného drátu se uloží v podélném směru:
bezprostředně na podlahu vozu ve dvou řadách z obou stran podélné osy vozu;
v dotyku s bočnicemi nebo lehce odsazeně od bočnic vozů;
horní vrstva je vložena mezi oběma spodními vrstvami, oproti koncům spodních vrstev je zpětně
odsazena o 50 cm.

Zajištění
v podélném směru:
čelnicemi;
v příčném směru:
svazky válcovaného drátu spodní vrstvy doléhají k bočnicím vozu,
nebo svazky odsazené od bočnic se zajistí přibitými rozpěrnými dřevy (průřez nejméně
90 x 90 mm).
Doplňující údaje
Vždy podle kvality výrobku se může vložit mezi svazky drátu a bočnice vozu ochrana (karton,
umělá hmota atd.).
Rozložení nákladu viz list 0.1.
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Nakládací směrnice 1.10.5

Svazky válcovaného drátu, ložené v příčném směru sedlaně
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Svazky válcovaného drátu
- průměr drátu maximálně 9 mm,
- průměr svazků mezi 1100 až 1300 mm,
- délka od 1100 do 1320 mm,
3
- jednotlivá hmotnost 1100 až 1350 kg.
3
Stlačení svazků musí být provedeno zvlášť pečlivě. Každý svazek se sváže dohromady nejméně
4 vázáními (síla při přetržení vázacích prostředků nejméně 1400 daN), která jsou rovnoměrně
rozložena po celém obvodu svazku.
Žádné vázání nesmí být uvolněné nebo přetržené.
Vozy
Nízkostěnné vozy s bočnicemi, klanicemi a s dřevěnou podlahou (K..., Re...).
Způsob uložení
Svazky válcovaného drátu:
• se uloží v příčném směru bezprostředně na podlahu vozu, vždy na obou stranách podélné
osy;
• podepřeny bočnicemi vozu;
• doléhají k čelnicím;
• horní vrstva, která je vystředěna nad podélnou osou vozu, je uložena sedlaně do dvou
spodních řad. První sedlo u každé čelnice zůstává volné.

Doplňující údaje
Vždy podle kvality výrobku se může vložit mezi svazky drátu a bočnice vozu ochrana (karton,
umělá hmota atd.).
Rozložení nákladu viz list 0.1.
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Nakládací směrnice 1.11.1

Lehký šrot
Ložené zboží
Lehký šrot, volně ložený
- plechy (nezávisle na jejich velikosti, ploše a tloušťce),
- části karoserií,
- vysekávaný odpad,
- stříhaný šrot,
- míchaný lehký a těžký šrot,
- naplocho lisovaná auta, atd.
Vozy
Vozy se stěnami (E..., Fab...).
Způsob uložení
Šrot rozložit rovnoměrně a naložit maximálně do výšky bočních stěn (také ve středu vozu).

Zajištění
Šrot přikryt po celé ploše (i tehdy, je-li míchaný s těžkým šrotem).
Krycí materiál
- drátěné pletivo (obyčejné pletivo pro drůbež)
• velikost ok maximálně 100 mm,
- síť z umělé hmoty
• šířka přibližně 3,80 m,
• velikost ok maximálně 30 mm,
1)
• pevnost v lomu podélném směru nejméně 390 N ,
1)
• pevnost v lomu příčném směru nejméně 480 N .
Krycí materiál upevněn ve vzdálenosti asi 2 m
- nekovovými uvazovacími prostředky (drátěné pletivo pro drůbež též ocelovým drátem)
(pevnost asi 5 kN),
• přivázanými na síti, nebo
• kterými je síť převázána, nebo
• napnutě zavěšenými na hácích vozu (háky jsou k dispozici na vozech řady Eanos).
Doplňující údaje
Šrot nestlačovat a netvořit ohradu ke zvýšení stěn vozu.
Během přepravy může pod přikrytím sítí dojít natřásáním nákladu k překročení výšky bočních 3
3
stěn. Náklad však musí být přikrytím nebo stěnami dostatečně spolehlivě držen.

1) Šířka zkušebního vzorku 10 cm, 3 vlákna
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Nakládací směrnice 1.11.2

Těžký šrot
Ložené zboží
Těžký šrot volně ložený
- části odlitků a litinový odpad,
- špony a třísky,
- odřezky profilové oceli a odpady z rour,
- drcený šrot ze stříhacích zařízení na auta,
- části kolejnic a výkovků,
- lisovaný šrot (balíky),
- nelisovaná auta, atd.
Vozy
Vozy se stěnami (E..., Fab...).
Způsob uložení
Šrot naložit a rozložit rovnoměrně
nejvýše 10 cm pod horní okraj bočních stěn (také uprostřed vozu),
lisovaný šrot (v balících), nelisovaná auta, stroje atd. až do výšky bočních stěn.

Zajištění
Části aut, které leží nahoře a které mohou být značně poškozené, jako např. kryty motorů, víka
kufrů a dveře, se zajistí ocelovým drátem.
Doplňující údaje
Šrot nestlačovat a netvořit ohradu ke zvýšení stěn vozu.
Během přepravy může nastat namáháním nákladu překročení výšky bočních stěn vozu. Náklad 3
však musí být stěnami dostatečně spolehlivě držen.
3
Těžký šrot míchaný s lehkým šrotem viz list 1.11.1.
Pro uložení a zajištění velkých předmětů, jako např. konstrukcí, strojů, těžkých odlitků, válců,
které jsou deklarovány jako odpad a šrot litinový, železný a ocelový (číslo pozice 7204
Harmonizované nomenklatury zboží - NHM), platí stejné nakládací směrnice jako kdyby se
jednalo o předměty určené k původnímu účelu.
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Nakládací směrnice 2.1

Kmenové dříví
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Kmenové dříví s kůrou nebo bez kůry různých rozměrů.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi (E..., K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
- dříví se uloží v podélném směru vozu,
- dřeva bezprostředně doléhající ke stěnám, bočnicím, čelnicím nebo klanicím přečnívají
klanice nejvýše polovinou svého průměru,
- dřeva o průměru menším než
• 20 cm: účinná výška zajištění klanicemi nebo bočními stěnami nejméně 10 cm,
• 10 cm: jen pod horní vrstvou doléhající ke klanicím nebo bočním stěnám
- nad stěnami nebo klanicemi stabilně a sedlaně:
• průměr sedlaných dřev maximálně stejně velký jako průměr dřev tvořících sedlo,
• výška oblouku nejvýše 1/3 ložné šířky.
Pokud dříví doléhá na klanice nad polovinou jejich výšky
- otočné klanice před nakládkou zaklínovat, nebo
- klanice spojit asi v polovině jejich výšky dvojitým drátem (∅ 4 mm) nebo popruhy (síla při
přetržení nejméně 1000 daN).

3
3
3
3
3
3
3
3

3
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3

Zajištění
Kmeny o průměru větším než 70 cm, měřeno na slabším konci, se na vozech řad K.., L.. a R..
bočně zaklínují alespoň 3 klíny; výška klínů nejméně 12 cm, hřebíky (∅ 5 mm), nejméně
3 hřebíky v každém klínu.
Kmeny přiléhající ke klanicím se zajistí nejméně 2 klanicemi.
Při zajištění jen 2 klanicemi
přesahují kmeny středy klanic v podélném směru vozu nejméně o
I
50 cm
30 cm.
U dříví s drsnou kůrou nejméně o
I
30 cm
20 cm.
Sedlaná dřeva se zajistí 1 přivázáním na každých započatých 6 m délky stohu, avšak alespoň 3
2 přivázáními (např. popruhy, zajišťovacími páskami) (síla při přetržení nejméně 1000 daN).
3
Vzdálenost přivázání od konců kmenů asi 50 cm.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 2.1.1

Kulatina (vláknina) 2 m dlouhá
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kulatina (vláknina) 2 m dlouhá.
Vozy
Vozy se stěnami (E...).
Způsob uložení
Dříví uloženo
- v příčném směru vozu od jedné čelní stěně k druhé v jedné hranici,
- ve stejné výšce, nejvýše 10 cm pod horní okraj stěn vozu.
U čelních stěn jednoduchá ohrada z dvoumetrové kulatiny.
U obou bočních stěn dvojitá ohrada z dvoumetrové kulatiny.
Dřeva v ohradě
- 2 m dlouhá,
- uložena svisle, těsně vedle sebe,
- uložena vespod na podlaze vozu.

Zajištění
V podélném a příčném směru stěnami vozu.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.
Způsob nakládky vhodný pro mechanizovanou vykládku bez rizika poškození vozu vykládacím
zařízením.

Nakládací směrnice 2.2.2

Řezivo omítané, nehoblované, svázané do balíků
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

3

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Řezivo omítané a svázané do kompaktních1) balíků obdélníkového průřezu 2 převázáními (síla
při přetržení nejméně 700 daN).
Při použití dřevěných prokladů uvnitř balíků nejméně 3 převázání, přičemž obě krajní převázání
jsou umístěna v úrovni prokladů.

3
3
3
3

Vozy
a) plošinové vozy s klanicemi a dřevěnou podlahou, s bočnicemi a čelnicemi nebo bez nich 3
(K.(i).., L.(i).., R.(i).., S...) s plachtovou střechou nebo bez ní,
b) vozy s posuvnými stěnami nebo kovovým pohyblivým přikrytím (H..., K.i.., L.i.., S.i..).
Způsob uložení
Balíky leží vedle sebe a za sebou, stejné balíky uspořádány pokud možno vedle sebe a nad
sebou, popř. jednotlivé balíky středově ve vrcholové poloze na stejně vysokých, vespod ležících
balících. Při nestejně dlouhých balících co nejkompaktnější uložení.
- na nakládacích pražcích, dřevěných podložkách případně proložkách z jednoho kusu, které
dosahují přes celou šířku nákladu, také při použití vevázaných podložek;
3
- dřevěné podložky, příp. proložky obdélníkového průřezu, širší stranou naležato2), smějí být
sestaveny z více dřev stejné tloušťky, která se vždy bočně překrývají; v tomto případě nesmí
být počet dřev větší než počet vedle sebe uložených balíků;
- dřevěné podložky případně proložky z několika kusů dřev ležících nad sebou musí být 3
dostatečně spojeny a musí jako jeden kus dosahovat přes celou šířku nákladu.
3
Dřevěné podložky a proložky pokud možno nad sebou a vzdáleny od konců balíků asi 50 cm.
3
3
3
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Zajištění
Při nestejně dlouhých balících je nutno každou podélnou stranu vozu zajistit přiměřeně f až l.
Stohy
- zajištěny nízkými stěnami (bočnicemi a čelnicemi)3) a / nebo klanicemi3) příp. čelními stěnami
a posuvnými stěnami3) / pohyblivým přikrytím3),
- účinná výška stěn, bočnic, čelnic nebo klanic nejméně 10 cm,
- zajištěny alespoň 2 přivázáními (síla při přetržení alespoň 1000 daN), nebo
- jedním přivázáním přibližně uprostřed s napínacím zařízením (síla při přetržení nejméně
4000 daN).
1)
2)
3)

Nejsou-li balíky svázány kompaktně, pak přeprava jen ve vozech dle písmene b).
Čtvercový průřez nejméně 6,0 x 6,0 cm, vyjma vevázaných podložek, pokud jsou dřeva ze všech stran hranatá.
Při boční vzdálenosti od bočnic nebo klanic větší než 10 cm též bez vodících dřev.
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2.2.2
Přivázání umístěna nejméně 30 cm od konců stohů.
Při zajištění jen 2 klanicemi
- přesahují stohy v podélném směru vozu středy klanic nejméně o
I
20 cm,
30 cm
- chybí-li dvojice protilehlých klanic nebo není-li dodrženo i, zajistí se stohy dodatečným
přivázáním (např. popruhy, zajišťovacími páskami) (síla při přetržení nejméně 1000 daN).
Jednotlivé balíky ve vrchní vrstvě, vedle sebe ležící balíky tehdy, není-li dodrženo f,
- se zajistí z obou stran shora a vespod přibitými dřevy; na každé podélné straně jedním
hřebíkem (∅ 5 mm) na 2000 kg hmotnosti nákladu, alespoň 2 hřebíky na jedno dřevo, nebo
- se 2x svážou s pod ním ležící vrstvou/pod nimi ležícími vrstvami, která je zajištěna/které jsou
zajištěny klanicemi (síla vázacích prostředků při přetržení nejméně 700 daN).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Příloha nakládací směrnice 2.2.2
Proklady uvnitř balíku / paketu*)
- výjimečně u zásilek omítaného, nehoblovaného řeziva, je-li to podmíněno požadavky
na vysychání dřeva během přepravy,
- řezivo se proloží ve vrstvách stejně vysokých (až 50 cm) nejméně 3 dřevěnými proklady
• krajní proklady nejméně 50 cm od konců balíku nebo paketu,
• střední proklad uprostřed balíku,
• proklady ve svislici nad sebou;
Proklady
• ze zdravého, nepoškozeného dřeva,
• z jednoho kusu přes celou šířku nákladu, konce prokladů však nepřesahují náklad,
• obdélníkového průřezu, širší stranou naležato.
- řezivo se sváže do kompaktního celku nejméně 3 převázáními (vázací prostředky o síle při
přetržení alespoň 700 daN), počet převázání shodný s počtem prokladů po délce balíku.
Převázání se umístí max. 10 cm od prokladů,
v úrovni prokladů u krajních prokladů nebo nejsou-li proložky mezi balíky.

*) Při přejímce zásilek omítaného řeziva s proložkami uvnitř balíků od zahraničních železničních
podniků se tato ustanovení nepoužijí.

1.1.2004/1.1.1999
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Příloha nakládací směrnice 2.2.2
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Příloha nakládací směrnice 2.2.2
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Příloha nakládací směrnice 2.2.2

5

Nakládací směrnice 2.2.3

Řezivo různé délky, omítané, nehoblované, svázané do balíků
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované dopravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
- řezivo různé délky (rozdíly délek maximálně 25 % délky nejdelšího prkna) svázané do balíků
obdélníkového průřezu;
3
- balíky s vevázanými podložkami nebo bez nich, nejméně 4 m dlouhé;
- nejméně 3 převázání (síla při přetržení 700 daN).
Při použití dřevěných prokladů uvnitř balíků jsou obě krajní vázání umístěna nad proklady.
3
Vozy
Kryté a otevřené vozy (H…, K..., L..., O…, R..., S...).
Způsob uložení
Balíky stejné výšky se uloží těsně vedle sebe do stohu.
Balíky s vevázanými podložkami leží ve spodní vrstvě na separátních podložkách, které jsou
vyšší než vevázané podložky. Vzdálenost k vevázaným podložkám nejméně 30 cm.
Separátní podložky se nacházejí přibližně 60 cm od konce homogenní části balíku.
Vevázané podložky pokud možno svisle nad sebou.
Jednotlivé balíky ve vrcholové poloze (vrcholové balíky).

Zajištění
Stohy zajištěny stěnami, bočnicemi a čelnicemi nebo klanicemi.
Účinná výška stěn, bočnic a čelnic nebo klanic nejméně 10 cm.
Stohy přesahují středy klanic v podélném směru vozu nejméně o
I
20 cm.
30 cm
Stoh zajištěn nejméně 2 přivázáními (síla při přetržení nejméně 1000 daN). Vázání probíhají
přibližně v prostoru separátních podložek.
Vrcholové balíky svázány dvakrát s vespod ležící vrstvou (síla při přetržení nejméně 1000 daN).
Umístění vázání viz i.
Doplňující údaje
Viz nakládací informace 0.1 až 0.3.
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Nakládací směrnice 2.4

Dříví ve svazcích
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Svazky kulatiny, krajinek nebo odřezků svázané tak, že se žádné dřevo nemůže vysmeknout
- každý svazek nejméně 2 převázáními (pevnost nejméně 7 kN),
- svazky dlouhé přes 4 m nejméně se 4 převázáními.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi (E..., K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Svazky v podélném směru vozu
- se uloží těsně k sobě,
- na stěny nebo klanice doléhající svazky nepřečnívají tyto více než polovinou svého průměru,
- svazky, které přečnívají nad stěny nebo klanice, se uloží sedlaně.
Protilehlé nástrčné klanice se spojí asi v polovině jejich výšky, činí-li výška části nákladu,
přiléhajícího ke klanicím, více než polovinu výšky klanic (pevnost uvazovacích prostředků
nejméně 10 kN).

Zajištění
Při zajištění jen 2 klanicemi přesahují svazky v podélném směru vozu středy klanic nejméně o
I
20 cm.
30 cm
Svazky, které přečnívají více než polovinou svého průměru nad stěny nebo klanice, nejméně
dvakrát přivázány (pevnost přivazovacích prostředků v lomu nejméně 10 kN).
Výška oblouku při naložení maximálně 1/3 šířky nákladu.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.

Nakládací směrnice 2.5

Dřevěné pražce (paketované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Dřevěné pražce nenapuštěné a paketované
- stejných rozměrů svázány dohromady nejméně 2 převázáními (pevnost v lomu vázacích
prostředků nejméně 10 kN)
• vzdálenost převázání od konců paketů nejméně 30 cm.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi a/nebo s klanicemi (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps).
Způsob uložení
Pakety se uloží podélně
- do jedné nebo několika vrstev, pokud možno přes celou ložnou šířku,
- přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky a proložky z měkkého dřeva
• obdélníkového průřezu, širší stranou naležato,
• z jednoho kusu nebo několika dřev stejné tloušťky, které se vždy bočně překrývají; v tomto 3
3
případě nesmí však být počet dřev větší než počet vedle sebe ležících paketů/balíků.
Volný prostor nejméně (vyjma vozů řad E... a Roos)
I
30 cm
0 cm.
Pakety přesahují dřevěné podložky a proložky nejméně o 50 cm.

Zajištění
Pakety
- zajištěny stěnami, bočnicemi nebo klanicemi,
- účinná výška stěn, bočnic nebo klanic nejméně 10 cm,
- zajištěny nejméně 2 přivázáními (pevnost v lomu alespoň 10 kN), nebo
- jedním přivázáním ve středu s napínacím zařízením (pevnost v lomu alespoň 40 kN).
Přivázání umístěna asi 50 cm od konců stohů.
Při zajištění jen 2 klanicemi
- přesahují svazky v podélném směru vozu středy klanic nejméně o
I
30 cm
20 cm,
- chybí-li 1 klanice, případně dvojice protilehlých klanic, nebo není-li dodrženo l, zajištěny
dodatečným přivázáním (např. popruhy, zajišťovacími páskami) (pevnost v lomu nejméně
10 kN);
- bočně zajištěny vodícími dřevy, jestliže vzdálenost stohů od postranních klanic činí více než
10 cm; celkový počet hřebíků (∅ 5 mm) na každé podélné straně - 1 hřebík na 2000 kg
hmotnosti nákladu, nejméně 2 hřebíky na jedno dřevo.
Jednotlivé pakety horní vrstvy, vedle sebe uložené pakety tehdy, není-li dodrženo i
- zajištěny z obou bočních stran nahoře a dole přibitými dřevy; celkový počet hřebíků (∅ 5 mm)
na každé podélné straně - 1 hřebík na každých 2000 kg hmotnosti nákladu, nejméně
2 hřebíky na jedno dřevo, nebo
- 2x převázány (pevnost v lomu vázacích prostředků nejméně 10 kN).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 2.6

Dřevěné pražce napuštěné (paketované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Dřevěné pražce, napuštěné dehtovým olejem a paketované
- stejných rozměrů, svázané dohromady nejméně 2 převázáními (pevnost vázacích prostředků
nejméně 10 kN)
• vzdálenost převázání od konců paketů nejméně 30 cm,
- v každém paketu nejvýše 4 pražce vedle sebe a 5 pražců nad sebou.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi a klanicemi (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps).
Způsob uložení
Pakety se uloží podélně
- do jedné nebo dvou vrstev, pokud možno přes celou ložnou šířku,
- přímo na podlahu vozu, na nakládací pražce nebo dřevěné podložky a proložky z měkkého dřeva
• pravoúhlého průřezu, širší stranou naležato,
• z jednoho kusu, dosahujícího přes celou šířku nákladu.
Volný prostor nejméně (vyjma vozů řad E... a Roos)
50 cm
0 cm.
I
Pakety se uloží nejvýše do dvou vrstev.
Pakety přesahují dřevěné podložky a proložky nejméně o 50 cm.

Zajištění
Pakety
- zajištěny stěnami, bočnicemi nebo klanicemi,
- účinná výška stěn, bočnic nebo klanic nejméně 10 cm,
- zajištěny nejméně 2 přivázáními (pevnost přivazovacích prostředků alespoň 40 kN).
Přivázání umístěna asi 50 cm od konců stohů.
Při zajištění jen 2 klanicemi
- přesahují stohy v podélném směru vozu středy klanic nejméně o
50 cm
-

I

30 cm,

chybí-li 1 klanice, příp. dvojice protilehlých klanic, nebo není-li dodrženo l, zajištěny
dodatečným přivázáním (pevnost přivazovacích prostředků nejméně 40 kN);
bočně zajištěny vodícími dřevy, jestliže vzdálenost stohů od postranních klanic činí více než
10 cm; celkový počet hřebíků (průměr 5 mm) na každé podélné straně - 1 hřebík na 1500 kg
hmotnosti nákladu, nejméně 2 hřebíky na jedno dřevo.

Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.

Nakládací směrnice 2.7

Dřevěné pražce (nepaketované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

3

Ložené zboží
Dřevěné pražce nenapuštěné dehtovým olejem a nepaketované.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi, čelnicemi nebo pevnými klanicemi (E..., K..., L..., Re..., Roos, 3
Snps).
Způsob uložení
Dřevěné pražce se rozloží rovnoměrně přes celou ložnou šířku do jedné nebo několika vrstev
- na vozech s bočními stěnami resp. bočnicemi se uloží v podélném nebo příčném směru bez
dodatečného zajištění,
- na vozech s klanicemi se uloží jen v podélném směru.
Volný prostor nejméně (kromě nákladu, který je zajištěn v podélném směru čelními stěnami)
I
0 cm.
30 cm

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Zajištění
Vrchní vrstva zajištěna nejméně 10 cm účinné výšky stěn, bočnic, čelnic nebo klanic.
Při zajištění jen 2 klanicemi
- přesahují stohy v podélném směru vozu středy klanic nejméně o
I
30 cm
20 cm.
Stohy přivázány na vozech s klanicemi nejméně dvakrát.
Síla při přetržení vázacích prostředků nejméně 4000 daN (s napínacím zařízením).
Vzdálenost úvazů od konců stohu přibližně 50 cm.

3
3
3
3
3
3

Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

1.10.2004

Nakládací směrnice 2.8

Dřevěné štěpky
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované dopravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

3

Ložené zboží
Dřevěné štěpky z různých druhů dřeva.
Vozy
Vozy se stěnami (E..., Ea..., F..., Tms).
Způsob uložení
Dřevěné štěpky se nakládají
- rovnoměrně rozložené po celé ložné ploše,
- nejvýše 10 cm pod horní okraj bočních stěn (také ve středu vozu), nebo
- nejvýše po horní okraj bočních stěn (také ve středu vozu), nebo
- s násypnými kužely vysokými až 50 cm. Ložené zboží nesmí doléhat ke stěnám vozu výše
než přibližně 15 cm pod horním okrajem stěny.
Zajištění
Dřevěné štěpky celoplošně přikryty při způsobech uložení d a e.
Krycí materiál - síť z umělé hmoty
- velikost ok asi 30 mm,
- síla při přetržení1).podélně minimálně 39 daN a příčně minimálně 48 daN.
Krycí materiál upevněn ve vzdálenosti přibližně 2 m
- nekovovými vázacími prostředky (síla při přetržení asi 50 daN)
• zavázanými na síti na uzel nebo
• převazujícími síť nebo
• napnutě zavěšenými na hácích vozu (háky jsou k dispozici na vozech řady Eanos).
U vozů řady Tms zajištění zavřenou a uzávorovanou střechou.
Doplňující údaje
Dřevěné štěpky nepěchovat.
1) Šířka zkušebního vzorku 10 cm, 3 vlákna.

1.7.2005

3
3

Nakládací směrnice 2.9

Desky z překližky, lisované desky
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Desky z překližky a lisované desky s potažením nebo bez něj, svázané do paketů.
Výška paketu
- u hladce potažených desek asi 60 cm,
- u nepotažených desek asi 100 cm.
Převázání s ochranou hran v odstupech asi po 1 m, na každé podélné straně paketu alespoň
2 převázání (pevnost v lomu minimálně 14 kN).
Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou, pokud možno s uzávorovatelnými dělícími stěnami (H..., Li..., Rils,
Si..., T...).
Způsob uložení
Pakety se uloží na dřevěnou podlahu do jedné nebo několika vrstev.
Dřevěné podložky a proložky z měkkého dřeva
- obdélníkového průřezu, širší stranou naležato,
- z jednoho kusu nebo maximálně ze tří překrývajících se kusů přes celou šířku ložné jednotky. 3
Výška stohu u desek s hladkým potažením maximálně 180 cm.
Stoh svázán nejméně 2 převázáními (pevnost v lomu nejméně 22 kN) s ochranou hran.

Zajištění
- v podélném směru vozu
• závorovatelnými dělícími stěnami,
nebo
• vyplněním volných prostor (např.
dřevěnými rozpěrami)
-

I
I
I
I

v příčném směru vozu
• pevně přibitými dřevy, každý stoh nejméně dvěma dřevy na každé straně, tloušťka dřev
minimálně 5 cm, účinná výška nejméně 3 cm; počet hřebíků (∅ 5 mm) ve dřevech
na každé straně - 1 hřebík na 1500 kg hmotnosti nákladu, nebo
• každý stoh nejméně 2 přivázáními (pevnost v lomu nejméně 40 kN) s napínacími
zařízeními a ochranou hran.

Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

1.1.2000

Nakládací směrnice 3.1

Rašelina a podobné zboží v lisovaných balících
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Rašelina a podobné zboží v lisovaných balících.
Vozy
Vozy se stěnami nebo s bočnicemi a klanicemi (E..., K..., Re...).
Způsob uložení
Balíky uloženy vždy ve stejně vysokých vrstvách, pokud možno těsně k sobě, a urovnány do
hranice s křížovou vazbou.
Krajní balíky v každé vrstvě přiloženy přímo ke stěnám nebo klanicím.
Poslední vrstva sestává jen z jedné řady balíků, které leží na všech balících předposlední vrstvy
příčně, aby přivázání působilo na všechny balíky.
Náklad přikryt plachtami, které jsou vtaženy na čelních stranách mezi náklad a klanice.

Zajištění
Nejsou-li vrstvy zajištěny alespoň do 10 cm jejich výšky stěnami nebo bočnicemi, přiváže se
náklad k vozu alespoň jedenkrát podélně a dvakrát příčně nekovovými vázacími prostředky
(pevnost nejméně 10 kN).
Náklady na plošinových vozech zajištěny
na čelních stranách šikmým uvázáním.
Doplňující údaje
Ložnou míru a přikrytí viz listy 0.2 a 0.3.

I
I

Nakládací směrnice 4.1.1

Kotouče papíru, osa kotoučů v příčném směru vozu
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kotouče papíru.
Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou, posuvnými stěnami nebo s plachtovou střechou a s pevnými
čelními stěnami (H..., Li..., Rils, Si...).
Způsob uložení
Kotouče se uloží
- do jedné nebo několika skupin, do jedné nebo dvou, vedle sebe ležících řad, pokud možno
po celé ložné délce,
- nejvýše ve dvou vrstvách sedlaně, kotouče s větším průměrem ve spodní vrstvě.

Zajištění
V podélném směru vozu
- kotouče spodní vrstvy zajištěny
• čelními stěnami (zbylé mezery vyplněny), nebo
• zaklínováním koncových kotoučů vždy 2 ocelovými klíny s trny, nebo
• zaklínováním dřevěnými klíny na jednom nebo obou koncích a ve vzdálenosti vždy 3 až
4 koutoučů
* počet klínů na každém místě zajištění - při šířce kotoučů do 1,5 m = 2, nad 1,5 m = 4,
* výška klínů - při průměru kotoučů do 80 cm = 15 cm, nad 80 cm = 20 cm,
* šířka klínů asi 20 cm, úhel klínu asi 35°,
* celkový počet hřebíků (průměr 5 mm) v každém směru pohybu kotouče
I
1 hřebík na 3 000kg
1 hřebík na 1500 kg
hmotnosti nákladu, avšak alespoň 2 hřebíky v každém klínu,
- kotouče horní vrstvy zajištěny
• sedláním (průměr kotoučů v horní vrstvě nesmí být větší než ve spodní vrstvě).
Pokud
by
mohly
být
kotouče
deformovány, vloží se k čelním stěnám
pružný materiál.

I
I
I

V příčném směru vozu zajištěny všechny kotouče horní vrstvy 2 pruhy třecích proložek,
µ nejméně 0,75 (např. z gumy, svazků gumového granulátu nebo potažené bavlněné tkaniny)
ve vzdálenosti asi 15 cm od konců kotoučů.
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.

Nakládací směrnice 4.1.2

Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kotouče papíru.
Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou, posuvnými stěnami, plachtovou střechou, otevíratelnou střechou,
bočnicemi, klanicemi nebo s pevnými čelními stěnami (H..., Kils..., Li..., Rils, Si..., Ta..., Tb...,
Tm...).
Způsob uložení
Kotouče se uloží
- do jedné nebo několika skupin, pokud možno po celé ložné ploše,
- nejvýše ve dvou vrstvách sedlaně, kotouče s větším průměrem ve spodní vrstvě,
- tak, aby nedoléhaly na dveře, posuvné stěny, plachtové střechy, bočnice nebo klanice.

Zajištění
Kotouče spodní vrstvy zajištěny v podélném směru vozu
- čelními stěnami nebo čelnicemi.
Při sedlaném způsobu nakládky čelní kotouče ve 2. vrstvě zajištěny čelními klanicemi nebo
čelními stěnami
- v případě potřeby svázáním klanic,
I
nebo
I
- zpětným odsazením o 1/2 délky
I
kotouče.
V příčném směru vozu zaklínování každého krajního kotouče spodní vrstvy nejméně 2 klíny,
které jsou spojeny prknem se zakulacenými hranami
- výška klínu 1/12 průměru kotouče, nejméně 12 cm,
- šířka klínu asi 20 cm, úhel klínu asi 35°,
- celkový počet hřebíků (průměr 5 mm) v každém směru pohybu kotouče - 1 hřebík na 1500
kg hmotnosti nákladu, nejméně 2 hřebíky v jednom klínu.
U kotoučů, které jsou uloženy v jedné skupině vedle sebe a nad sebou, je směrodatná celková
hmotnost skupiny.
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.

Nakládací směrnice 4.1.3

Kotouče papíru, osa kotoučů svisle
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Kotouče papíru.
Vozy
Vozy s posuvnými stěnami a s pevnými čelními stěnami (H..., Li..., Si...).
Způsob uložení
Kotouče
- se uloží stojatě do jedné nebo několika vrstev, pokud možno rozloženy po celé ložné ploše;
při nakládce do více vrstev stojí kotouče středy nad sebou, přičemž spodní vrstva vyplní
ložnou plochu v podélném směru bez mezer;
- o minimálním poměru jejich průměru k výšce 5/10 při naložení bez mezer, jinak minimálně
7/10
I
6/10;
- umístěny ve voze
• v jedné řadě za sebou (středově nad podélnou osou vozu),
• ve dvou řadách odsazeně (souměrně s podélnou osou vozu),
• ve dvou řadách za sebou,
• ve třech řadách odsazeně (pětinásobný blok),
- přiléhají k čelním stěnám, mezery v nákladu zůstávají ve středu vozu,
- ložené dle f a h buď s tvarovým příčným zajištěním nebo s volným prostorem k posuvným
stěnám nejméně 10 cm,
- bez dotyku se zešikmenou částí střechy.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Zajištění
- v podélném směru vozu
čelními stěnami, příp. s možností klouzání; kotouče, jejichž průměr je menší než
I
7/10
6/10
jejich výšky, svázány dohromady a zajištěny proti sklouznutí (popruhy o síle při přetržení
nejméně 1000 daN);
- v příčném směru vozu
• vodícími kolejnicemi1), které jsou součástí vozu nebo které jsou upevněny např.
na děrovaných lištách, nebo
• přibitými vodícími dřevy, výška přibližně 5 cm; počet hřebíků na každé straně: 1 hřebík
na 2000 kg hmotnosti nákladu, avšak alespoň 2 hřebíky v každém dřevu nebo
• ložnými podstavci (z lisovaného kartonu, dřevěných latí) zapřenými o posuvné stěny
k vyplnění bočních volných prostor nebo
• každý kotouč dvěma podélně a rovnoběžně umístěnými pásy třecích podložek, µ minimálně
0,7, nejmenší šířka 15 cm, přičemž hodnota součinitele tření, tvarová stálost a průměrná
odolnost vůči nečistotám musí být zaručeny výrobcem, nebo
• posuvnými stěnami: při naložení podle g též bez třecích podložek, pokud boční
vzdálenost k posuvné stěně je nejvýše 10 cm a kotouče papíru nejsou vyšší než svislá
část posuvných stěn.
U stohovaných kotoučů mezi jednotlivými vrstvami třecí podložky.
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.
1) Např. tvarované roury, výška ≥ 50 mm; horní hrana obrácená k loženému zboží v zájmu zamezení škod
zakulacena.
1.1.2004

3
3

3
3
3
3
3
3
3

Nakládací směrnice 4.1.4

Kotouče papíru a celulózy, osa kotoučů svisle
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Kotouče papíru a celulózy, průměr nejméně 5/10 výšky kotoučů nebo stohu
a) kotouče se uloží do jedné nebo několika vrstev, jejichž celková výška není větší než svislá část
posuvných stěn,
b) kotouče se uloží do několika vrstev, jejichž celková výška není větší než svislá část posuvných
stěn, nad nimi ležící vrstva (v prostoru zešikmení střechy) se uloží středově, ale jen tehdy,
pokud spodní vrstvy jsou umístěny v přímých řadách,
c) kotouče se uloží do jedné nebo několika vrstev, jejichž celková výška je větší než svislá část
posuvných stěn.

Vozy
Podvozkové vozy a krátce spojené vozové jednotky s vysoce zatížitelnými posuvnými stěnami
a pevnými čelními stěnami, označené písmeny „ii“ v písmenném označení řady vozu nebo 3
3
podle nakládací směrnice 100.2.
Způsob uložení
Kotouče se uloží těsně k sobě bez mezer, do jedné nebo několika vrstev, počínaje od čelních
stěn, ložná plocha se co nejvíce vyplní
- boční vzdálenost k posuvným stěnám nejvýše 10 cm,
při naložení podle b) boční vzdálenost vrstvy v prostoru zešikmení střechy k posuvné stěně
je větší než 10 cm,
při naložení podle c) oboustranně přibližně stejná vzdálenost k posuvným stěnám,
vzdálenost k prostoru zešikmení střechy nejméně 10 cm,
- mezery v nákladu zůstávají v podélném směru jen ve středu vozu, při naložení ve více
vrstvách mezery jen v horní vrstvě,
- uspořádání ve voze
• v řadách těsně za sebou a případně vedle sebe, pokud průměr kotoučů činí nejvýše
1/2 ložné šířky nebo
• ve dvou řadách odsazeně, těsně u sebe, pokud průměr kotoučů je větší než 1/2 ložné
šířky nebo
• v několika řadách odsazeně, těsně vedle sebe, pokud průměr kotoučů je menší než
1/2 ložné šířky.

Zajištění
- v podélném směru vozu
čelními stěnami,
zůstává-li uprostřed vozu mezera v nákladu větší než 50 cm, volně stojící kotouče se
svážou dohromady s následujícími kotouči, svázání napnuté (síla při přetržení nejméně
1000 daN) a zajištěné proti smeknutí;
- v příčném směru vozu
náklad ad a) posuvnými stěnami,
náklad ad b) posuvnými stěnami, vrstva zasahující do prostoru zešikmení střechy tření
zvyšujícími proložkami/obalem,
náklad ad c), příčným zajištěním s tvarovým stykem nebo postranními vedeními nebo tření
zvyšujícími podložkami/obalem, nad nimi ležící vrstvy tření zvyšujícími
proložkami/obalem.
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.
Součinitel tření materiálů zvyšujících tření µ = 0,70.
1.10.2004

Příloha nakládací směrnice 4.1.4
Vozy s vysoce zatížitelnými posuvnými stěnami
(odpovídajícími pevnostním požadavkům vyhlášky UIC 577 z 1.7.1994, ERRI-RP 17, 7. vydání)
Kód UIC
číslo

Vlastnický nebo
zařaditelský železniční
podnik

68

AAE

1.7.2003

čísel

Habbins
Habbins
Habbins
Habbins
Habbins
Habbins

31 68 277 0 000-999
31 68 277 1 000-999
31 68 277 2 000-999
33 68 277 0 000-999
33 68 277 1 000-999
33 68 277 2 000-999

Habbillns
Habbillns
Habbillns

31 68 278 0 000-999
33 68 278 0 000-999
33 68 287 0 000-500

74

SJ

Habins
Laais
Laais
Laais

34 74 278 2 000-405
24 74 435 9 151-910
24 74 436 0 000-399
24 74 460 0 200-399

80

DB

Habbins
Habbins
Habis
Habis
Habis
Habills
Habis
Habis
Habins
Habins
Habbins
Habis
Habins
Habins
Habins
Habins
Habis
Habins
Habins
Habis
Habis
Habis
Habis
Habis
Habis
Habis
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Laaims
Laaims
Laakklps
Laalps
Sins
Sins
Sins
Sins

33 80 277 0 000-719
33 80 278 1 300-449
33 80 275 2 900-949
33 80 275 5 900-919
33 80 275 5 000-189
33 80 275 6 000-119
33 80 276 3 690-709
33 80 276 3 000-199
33 80 278 2 500-649
34 80 276 3 490-589
33 80 277 1 000-699
33 80 278 2 000-099
33 80 278 2 200-449
33 80 278 2 750-999
33 80 278 3 500-599
83 80 278 2 650-749
83 80 276 3 200-339
83 80 278 3 000-499
83 80 278 3 600-850
34 80 275 5 476-595
34 80 275 3 458-507
33 80 276 3 750-889
33 80 275 3 508-977
83 80 275 5 190-475
83 80 275 3 978-991
83 80 275 5 596-775
23 80 292 1 300-599
23 80 292 1 650-749
23 80 292 1 775-799
43 80 292 1 750-774
43 80 292 1 800-849
23 80 292 1 850-999
23 80 292 1 800-999
23 80 292 2 000-099
23 80 432 2 000-099
43 80 432 2 000-013
23 80 433 8 000-163
23 80 431 2 164-303
33 80 463 8 002-251
33 80 463 8 452-481
34 80 463 8 252-451
34 80 463 8 482-501

81

ÖBB

Habbins
Habillnss
Habbinss
Habbillnss

31 81 277 1 200-399
31 81 278 0 500-579
31 81 287 0 000-199
31 81 289 0 000-079

83

FS

Habills
Habillss

31 83 285 2 000-714
31 83 285 2 800-899

86

DSB

Habins

31 86 278 3 000-063

87

SNCF

Habbillss
Habbillss

81 87 288 0 001-149
81 87 288 0 800-849

88

SNCB

Habins

35 88 278 2 800-999

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Vozy
písmenné označení

Nakládací směrnice 4.1.5

Kotouče papíru
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kotouče papíru.
Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou, mechanickou plachtovou střechou a s pevnými čelními stěnami.
Způsob uložení
Kotouče se uloží:
- nastojato, v přímém kontaktu, nestohované a v jediné skupině, ve dvou symetrických nebo
odsazených řadách, rozložené na co největší ploše podlahy.
Nejméně jeden konec řady kotoučů se musí dotýkat čelní stěny.
Případná mezera mezi posledními kotouči a čelní stěnou musí být co nejužší;
- naležato v podélném směru vozu, rozložené na co největší ploše podlahy,
jeden konec řady kotoučů se dotýká čelní stěny, nestohované a v jedné nebo ve dvou
dotýkajících se řadách.
Jsou-li kotouče naloženy na sobě, vyplňuje spodní vrstva vůz úplně, horní vrstva je sedlána,
přičemž nejtěžší a nejtlustší kotouče musí ležet vespod. Kotouče horní vrstvy jsou buď
stejně dlouhé nebo kratší než kotouče spodní vrstvy;
- naležato v příčném směru vozu, rozložené na co největší ploše podlahy v jedné nebo ve
více skupinách, v dotyku s čelní stěnou.
Jsou-li kotouče loženy sedlaně, leží nejtěžší a nejtlustší kotouče vespod
a pokud je to potřebné tak daleko od sebe, aby kotouče v horní vrstvě nebránily uzavření
plachty, přičemž takto vzniklé mezery nesmí být menší než 930 mm.

Zajištění
Nastojato ložené kotouče jsou zajištěny proti posuvu v příčném směru vozu průběžným nebo
v odstupech umístěným zaklínováním. Klíny jsou přibity a mají účinnou výšku nejméně 30 mm.
Pokud jsou kotouče uloženy v jedné řadě, zajistí se v podélném směru vozu každý kotouč 4
přibitými a dostatečně širokými klíny. Jsou-li uloženy ve dvou vzájemně se dotýkajících řadách,
zajistí se každý kotouč vždy 2 klíny.
Kotouče ložené v příčném směru vozu se zajistí klíny rozloženými po celé úložné délce,
přičemž každý druhý kotouč je pokud možno upevněn dvěma přibitými klíny. Kotouče, které
nejsou podepřeny žádným jiným kotoučem, jsou zajištěny čtyřmi po stranách rozloženými klíny.
Kotouče v horní vrstvě se zajistí lepící páskou, přičemž se buď vsunou mezi každý kotouč obou
vrstev 2 třecí podložky zpět odsazené od okrajů kotoučů asi o 150 mm, nebo jiným vhodným
opatřením, které zabrání bočnímu posuvu.
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.

Nakládací směrnice 4.1.6

Kotouče papíru, osa kotoučů v podélném směru vozu
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Kotouče papíru.
Vozy
Vozy s posuvnými stěnami, plachtovou střechou a s pevnými čelními stěnami (H..., Kils, Li...,
Rils, Si...) vybavené zařízeními k upevnění/usazení kovových vratných klínů (otvory pro
výsuvné klanice, otvory pro zajištění dělících stěn, děrované lišty, atd.).
Způsob uložení
Kotouče
- přibližně stejného průměru a stejné šířky, ležící jen v jedné vrstvě, bočně u sebe,
nedoléhající k posuvným stěnám, plachtovým střechám nebo klanicím,
- se uloží počínaje od čelních stěn co nejtěsněji k sobě.

Zajištění
- v podélném směru vozu:
• čelními stěnami, s možností klouzání;
- v příčném směru vozu:
• tvarově stálými klíny spojenými s vozem (např. klíny se šrouby, atd.),
∗ výška klínu nejméně 20 cm,
∗ klín dostatečně široký v zájmu zachování jeho spolehlivosti proti pootočení, posuvu
nákladu, stejně jako bezproblémového posuvu v podélném směru
∗ úhel klínu přibližně 45°, hrany zakulaceny,
• vzdálenost od středu klínu ke koncům kotoučů nejméně 50 cm.
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.

1.10.2001

Nakládací směrnice 4.2.1

Celulóza v balících (jednotlivé balíky)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Celulóza v balících, přepásaná podélně a příčně (pevnost vázacích prostředků nejméně 7 kN).
Vozy
Vozy s bočnicemi nebo klanicemi (K..., La..., R..., S...).
Způsob uložení
Balíky
- rozloženy rovnoměrně a pokud možno bez mezer po celé ložné ploše,
- stohovány symetricky do stejně vysokých vrstev.

Zajištění
Každý stoh 1x přivázán (pevnost přivazovacích prostředků nejméně 10 kN).
První a druhý stoh na čelních stranách nákladu přivázány šikmo, nejsou-li vrstvy dostatečně
zajištěny čelními klanicemi.
Každá vrstva přepásána, není-li dostatečně zajištěna bočnicemi a bočními klanicemi.
Balíky každé vrstvy, která přečnívá nad klanice, podélně a příčně spojeny (pevnost vázacích
prostředků nejméně 10 kN).
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.

Nakládací směrnice 4.2.2

Celulóza v balících (Unity)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Celulóza v balících, přepásána podélně a příčně
- 6 nebo 8 balíků svázáno dohromady do jedné ložné jednotky; maximální výška ložné
jednotky 190 cm (pevnost vázacích prostředků nejméně 7 kN).
Vozy
Vozy s bočnicemi nebo klanicemi (K..., La..., R..., S...).
Způsob uložení
Balíky
- rozloženy rovnoměrně a pokud možno bez mezer po celé ložné ploše,
- u čelních stran nejméně jedna řada podélně,
- podélně a příčně.

Zajištění
Přepásání horních balíků ložné jednotky převázáním, které je zajištěno proti smeknutí.
Vedle sebe stojící ložné jednotky svázány dohromady, nebo
horizontální spojení klanic v horní třetině, upevněno po stranách na každé klanici např.
ovinutím (pevnost uvazovacích prostředků nejméně 10 kN).
Doplňující údaje
Rozložení zatížení viz list 0.1.

Nakládací směrnice 6.1.1

Kamenné bloky (opracované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kamenné bloky (opracované)
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L...., R..., S...).
Způsob uložení
Kamenné bloky naloženy naležato do jedné nebo dvou vrstev, pokud možno rozloženy po celé
ložné ploše, s mezerami nebo bez mezer
- jejich největší plochou na podlaze vozu, nebo
- na dřevěných podložkách z měkkého dřeva (tloušťka 1 až 4 cm), stabilně naležato.
Stohované kamenné bloky odděleny proložkami z měkkého dřeva, slaměnými snopy nebo
silnými lany a svázány dohromady nejméně 2x do ložné jednotky (pevnost vázacích prostředků
nejméně 14 kN).
Volný prostor nejméně
u
hladké
úložné
plochy
u drsné úložné plochy

50 cm

I

0 cm

30 cm

I

0 cm

Zajištění
Kamenné bloky jsou zajištěny stěnami vozu, bočnicemi nebo nejméně 2 klanicemi
- při zajištění jen 2 klanicemi přesahují kamenné bloky středy klanic nejméně o
u hladké úložné plochy
u drsné úložné plochy

50 cm
30 cm

I
I

30 cm
20 cm

- vodícími dřevy, není-li dodrženo h, nebo vzdálenost kamenných bloků od stěn, bočnic nebo
klanic činí více než 10 cm
• tloušťka dřev minimálně 5 cm, účinná výška minimálně 3 cm,
• celkový počet hřebíků (průměr 5 mm) na každé straně - 1 hřebík na 1500 kg hmotnosti
nákladu, nejméně 2 hřebíky ve vodícím dřevu.
Bloky1), které nejsou po stranách bezprostředně zajištěny stěnami, bočnicemi nebo klanicemi, se
zajistí vodícími dřevy.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

1) Vyjma bloků s drsnou úložnou plochou

Nakládací směrnice 6.1.2

Kamenné bloky (neopracované)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kamenné bloky neopracované (s drsnou úložnou plochou).
Vozy
Vozy se stěnami nebo bočnicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., Re...).
Způsob uložení
Kamenné bloky se uloží naležato
- pokud možno po celé ložné ploše, s mezerami nebo bez mezer,
- jejich největší plochou na podlaze vozu, přičemž nerovnosti jsou vyrovnány upravenými
dřevěnými podložkami tak, aby byla dosažena stabilní poloha.
Volný prostor nejméně
30 cm

I

0 cm

Zajištění
Kamenné bloky jsou zajištěny jejich statickým třením, jakož i stěnami vozu nebo bočnicemi.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

Nakládací směrnice 6.2

Kamenné a betonové desky (klouzavý způsob uložení)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

3

Ložené zboží
Kamenné a betonové desky na ocelových nakládacích stojanech ve tvaru písmene A
- úložná plocha stojanu nakloněna asi o 12°,
- ližiny nakládacích stojanů zešikmeny, pod ližinami malé trny nebo návarky asi 3 mm vysoké a
umístěné příčně ke kluzné dráze.
Vozy
Vozy se stěnami nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L..., R..., S...).

3

Způsob uložení
Nakládací stojany se uloží v podélném směru.
Desky přibližně stejných rozměrů se uloží ve stejném počtu na obě strany nakládacího stojanu
stojatě.
Desky přesahují úložné nosníky nakládacích stojanů na obou stranách asi o 50 cm.
Každý stoh uvázán na nakládacím stojanu nejméně 2x (síla při přetržení vázacích prostředků 3
nejméně 1000 daN).
3
Několik ložných jednotek se případně uloží za sebou ve vzdálenosti 50 cm.
Volný prostor nejméně
I
50 cm
0 cm.

Zajištění
Nakládací stojany se zajistí po stranách vodícími dřevy
- tloušťka dřev nejméně 5 cm, účinná výška nejméně 3 cm,
- počet hřebíků (Ø 5 mm): na každé straně celkově 1 hřebík na 1500 kg hmotnosti nákladu,
nejméně 2 hřebíky v každém dřevě.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu viz list 0.1.

1.7.2003

Nakládací směrnice 7.1

Vozidla a stroje na kolech nebo pásech, zajištěné klíny
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Osobní a nákladní automobily, přívěsy, bagry, buldozery, jeřáby
- plachty příp. kryty vozidel uzavřeny a upevněny,
- antény staženy, odmontovány nebo sklopeny,
- motory chráněny proti samovolnému spuštění,
- pneumatiky nahuštěny na provozní tlak.

3
3
3
3
3

Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Vozidla a stroje se naloží v podélném směru vozu.
Volný prostor od pevných částí vozu a mezi vozidly
20 cm

I

10 cm.

U vozidel s pneumatikami se nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi ložnou mírou a částmi
nákladu, které leží výše než 3200 mm nad temenem kolejnice, zvětší dodatečně o 5 cm
(kymácení nákladu).

1.7.2005

7.1

4

Zajištění
Vozidla a stroje
- zaklínovány
• do hmotnosti 6 t dřevěnými klíny (výška 1/8 průměru kol, nejméně 12 cm)
• nad hmotnost 6 t ocelovými klíny s trny (výška nejméně 17 cm). Trny musí být zatlačeny
do podlahy vozu najetím vozidel na klíny.
Úhel klínu 35 až 45°.
- zabržděny ruční brzdou a zařazen nejnižší rychlostní stupeň nebo blokována převodovka.
Vozidla, která nemohou být zabržděna ruční brzdou nebo zajištěna zařazením nejnižší
rychlosti nebo zablokováním převodovky, musí být dodatečně uvázána (viz nakládací
směrnici 7.2).
Počet klínů v podélném směru vozu na každé straně
- kolová vozidla
4 I 2
- pásová vozidla/přívěsy s jednou
2 I 2
nápravou
Počet hřebíků (∅ 5 mm) k zajištění v podélném směru dle následujících tabulek:
Hmotnost
vozidla
do
2t
3t
4t
5t
6t

Počet hřebíků v každém klínu
u
nezabržděnýc zabržděných
h kol
kol
2
2
3
4
5
3
6

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Počet hřebíků v každém klínu
u
nezabržděných zabržděných
kol
kol
2
2
3

Počet klínů/upevňovacích dřev v příčném směru vozu na každé straně (uvnitř nebo vně)
- kolová vozidla (klíny)
2
- pásová vozidla (upevňovací dřeva
nejméně 5 cm vysoká)
nejméně 2
Počet hřebíků k zajištění v příčném směru dle následující tabulky:
Hmotnost vozidla
do
4t
6t
10 t
16 t
24 t
32 t

Počet hřebíků v každém
klínu
upevňovacím dřevu
2
3
4
4
5
6
6
8

Posuvné, výkyvné nebo otočné části (např. výložníky, zdvižná zařízení, protizávaží nebo kabiny
vozidel a strojů) je nutno mechanicky zajistit nebo uvázat tak, aby se jejich poloha během
přepravy nemohla změnit (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN, u výložníků nejméně
4 000 daN).
Oje nesvěšených přívěsů se přivážou (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 7.2

Vozidla a stroje na kolech nebo pásech, zajištěné uvázáním
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

I
I

Ložené zboží
Osobní a nákladní automobily, přívěsy, bagry, buldozery, jeřáby
- plachty vozidel příp. kryty vozidel uzavřeny a upevněny,
- antény staženy, demontovány nebo sklopeny,
- motory chráněny proti samovolnému spuštění,
pneumatiky nahuštěny na provozní tlak.

3
3
3
3

Vozy
Vozy s dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Vozidla a stroje se naloží v podélném směru vozu.
Volný prostor od pevných částí vozu a mezi vozidly nejméně
20 cm*

I

10 cm*.

* Je nutné dodatečně brát na zřetel prostor pro umístění uvázání.
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7.2

4
4

Zajištění
Vozidla a stroje
- uvázány na obou koncích dvěma napnutými, na sobě nezávislými vázáními, která působí
v podélném a příčném směru,
- zabržděny ruční brzdou a zařazen nejnižší rychlostní stupeň nebo blokována převodovka.
Vozidla, která nemohou být zabržděna ruční brzdou nebo zajištěna zařazením nejnižší
rychlosti či zablokováním převodovky, se musí dodatečně zaklínovat (viz nakládací směrnici
7.1).
Pro pevnost úvazů platí údaje následujících tabulek:
Hmotnost vozidla
do
kolová
vozidla
3t
8t
15 t
30 t
40 t
*

pásová
vozidla
5t
10 t
25 t
50 t
60 t

Síla při
přetržení*)
každého
úvazu
4 000 daN
8 000 daN
12 500 daN
20 000 daN
32 000 daN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Síla při
přetržení*)
každého
úvazu
2 000 daN
4 000 daN
8 000 daN
12 500 daN
20 000 daN

U popruhů a zajišťovacích pásek, které jsou napnuty do smyčky, dosahuje síla při přetržení
dvojnásobné hodnoty oproti přímému tahu.

U vozidel o hmotnosti do 3 t lze použít také uvázání drátem (Ø 4 mm).
4

4
4
4
4
4

Pro každý úvaz jsou potřebné
4 dráty (Ø 4 mm)

I

2 dráty (Ø 4 mm).

Posuvné, výkyvné nebo otočné části (např. výložníky, zdvižná zařízení, protizávaží nebo kabiny
vozidel a strojů) je nutno mechanicky zajistit nebo uvázat tak, aby se jejich poloha během
přepravy nemohla změnit (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN, u výložníků nejméně
4 000 daN).
Oje nesvěšených přívěsů se přivážou (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN).
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 7.3

Kolová vozidla
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Kolová vozidla s pneumatikami
- plachty vozidel příp. kryty vozidel uzavřeny a upevněny,
- antény staženy, demontovány nebo sklopeny,
- motory chráněny proti samovolnému spuštění,
pneumatiky nahuštěny na provozní tlak.

3
3
3
3
3

Vozy
Plošinové a nízkostěnné vozy, nakrátko spojené jednotky plošinových vozů a patrové vozy
pro přepravu automobilů (La...), vybavené kolovými zarážkami o úhlu 45º
- s opěrným ramenem nebo
- sklopnými.
Způsob uložení
Vozidla se naloží v podélném směru vozu, zarážky přiloženy ke kolům pod úhlem přibližně 45°.
Vozidla zabržděna ruční brzdou a zařazen nejnižší rychlostní stupeň nebo blokována
převodovka.
Nakládka přes krátké spojení jednotek vozů je dovolena.

Zajištění
U osobních vozidel, jakož i u vozidel s maximálním rozchodem kol 3000 mm a do hmotnosti
5,5 t, přiloženy zarážky jen ke kolům bržděné nápravy.
U ostatních vozidel do hmotnosti 5,5 t se zajistí též přední náprava buď zarážkami nebo se
bočně zajistí vodícími dřevy, příp. klíny.
U vozidel o hmotnosti nad 5,5 t se zajistí 2 zarážkami také každé kolo přední nápravy.
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Nakládací směrnice 7.3
Uvázání (vždy 2x vpředu a vzadu, síla při přetržení 4000 daN) jsou navíc dodatečně potřebná
- u vozidel, která nejsou zabržděna, příp. blokována,
- u sedlaně ložených vozidel,
- u vozidel o hmotnosti nad 20 t (5,5 t při zajištění na jedné nápravě),
- u vozidel s průměrem kol přes 1900 mm.
Kombajny na zadní nápravě a jednonápravové přívěsy se navíc svisle přivážou s nepatrným
napnutím (síla při přetržení 2000 daN).
Posuvné, výkyvné nebo otočné části (např. výložníky, zdvižná zařízení, protizávaží nebo kabiny
vozidel a strojů) je nutno mechanicky zajistit nebo uvázat tak, aby se jejich poloha během
přepravy nemohla změnit (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN, u výložníků nejméně
4 000 daN).
Oje nesvěšených přívěsů se přivážou (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN).

4
4
4

Doplňující údaje
Kolové zarážky jsou přiloženy k pneumatikám pod úhlem cca 45°. Vůle mezi kolovými
zarážkami a pneumatikami závislá na rozteči děr v liště je přípustná. Vozidla se stočenými
řídícími koly jsou v tomto stavu také zajištěna.
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 7.4

Kolová vozidla
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Kolová vozidla s pneumatikami o maximální hmotnosti 22 t
- plachty vozidel příp. kryty vozidel uzavřeny a upevněny,
- antény staženy, demontovány nebo sklopeny,
- motory chráněny proti samovolnému spuštění,
pneumatiky nahuštěny na provozní tlak.

3
3
3
3
3

Vozy
Plošinové vozy zvláštní stavby s podvozky, nakrátko spojené nebo patrové vozy s podlahou
z vlnitého plechu nebo mřížového roštu (L..., S...), které jsou vybaveny
- speciálními zarážkami,
- volnými zarážkami.
Způsob uložení
- vozidla se naloží v podélném směru vozu,
- ruční brzda utažena a zařazen nejnižší rychlostní stupeň nebo zablokována převodovka,
- zarážky přiloženy ke kolům bržděné nápravy, je-li to nutné, také k ostatním kolům (viz zajištění).
Naložení přes krátké spojení je dovoleno; zaklínování na jedné nápravě v podélném směru s vůlí
přibližně 5 cm.

Zajištění
Vozidla s rozchodem kol maximálně 3100 mm a o hmotnosti do
- 5 t se zajistí nejméně 4 zarážkami,
- 7 t se zajistí nejméně 6 zarážkami.
Vozidla s rozchodem kol větším než 3100 mm a s maximální hmotností 5 t se zajistí nejméně
6 zarážkami.
Vozidla o hmotnosti
- maximálně 12 t a o průměru kol maximálně 1800 mm se zajistí nejméně 8 zarážkami,
- větší než 12 t a/nebo o průměru kol větším 1800 mm se zajistí dodatečně 4 uvázáními.
3
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7.4

4
4
4
4

Posuvné, výkyvné nebo otočné části (např. výložníky, zdvižná zařízení, protizávaží nebo kabiny
vozidel a strojů) je nutno mechanicky zajistit nebo uvázat tak, aby se jejich poloha během
přepravy nemohla změnit (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN, u výložníků nejméně
4 000 daN).
Oje nesvěšených přívěsů se přivážou (vázání o síle při přetržení nejméně 1 000 daN).
Doplňující údaje
Nepoužité kolové zarážky je nutno upevnit.
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 7.5

Kolová vozidla s pneumatikami o hmotnosti až 2200 kg
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Osobní automobily a malá užitková vozidla o hmotnosti do 2200 kg.
- plachty vozidel příp. kryty vozidel uzavřeny a upevněny,
- antény staženy, demontovány nebo sklopeny,
- motory chráněny proti samovolnému spuštění,
pneumatiky nahuštěny na provozní tlak.

3
3
3
3
3

Vozy
Vozy pro přepravu automobilů se systémem kolových zarážek.
Způsob uložení
Vozidla
- se naloží v podélném směru vozu,
- pevně zabržděna a zařazen nejnižší rychlostní stupeň nebo náhradně blokována převodovka,
- kolové zarážky pokud možno doléhají ke kolům.
Aby se zamezilo poškození, musí být u každého vozidla dostatečný volný prostor; tento prostor
v závislosti:
- na druhu kolových zarážek,
- na technických parametrech přepravovaných vozidel.
Volný prostor mezi pevnými součástmi vozu a součástmi vozidel přibližně
15 cm

I

10 cm.

I

26 cm,

Vzdálenost mezi 2 kolovými vozidly
při naložení přes krátké spojení nebo u něj
26 cm

při naložení přes permanentní spojení (4 nárazníky) nebo u něj
40 cm

I

40 cm.

Nejmenší volný prostor ve svislém směru mezi střechou vozidla a spodní stranou horní ložné
plošiny 8 cm.
Zajištění
Vozidla se naloží dle následujících 3 schémat

Vozidla, která jsou naložena přes krátké nebo permanentní spojení, se smějí zajistit jen na jedné
nápravě 4 kolovými zarážkami.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Nepoužité kolové zarážky je nutno upevnit.

3
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Nakládací směrnice 7.6

Kolová vozidla s pneumatikami o hmotnosti až 2200 kg (zajištění na jednom kole),
výlučně v ucelených vlacích
I

Vozy v ucelených vlacích

Ložené zboží
Osobní automobily a jiná kolová vozidla o hmotnosti až 2200 kg
- plachty vozidel příp. kryty vozidel uzavřeny a upevněny,
- antény staženy, demontovány nebo sklopeny,
- motory chráněny proti samovolnému spuštění,
pneumatiky nahuštěny na provozní tlak.

3
3
3
3
3

Vozy
Vozy pro přepravu automobilů (dvoupatrové vozy pro přepravu automobilů, krátce spojené
jednotky plošinových vozů La…) se speciálními systémy kolových zarážek. Kolové zarážky jsou
pevně spojeny s kolejničkami pro uchycení kolových zarážek.
Vozy s vnějšími a
vnitřními kolejničkami pro uchycení kolových zarážek.

Vozy jen s vnějšími kolejničkami pro uchycení kolových zarážek.
Jen pro vozidla se stanoveným nejmenším rozchodem kol, který je tak velký, že i při bočním
odsazení je vozidlo v podélném směru zajištěno.

Způsob uložení
- vozidla se naloží v podélném směru vozu,
- zabržděna ruční brzdou a zařazen nejnižší rychlostní stupeň nebo náhradně blokována
převodovka,
- kolové zarážky pokud možno doléhají ke kolům.
Aby se zamezilo poškození, musí být mezi dvěma vozidly dostatečný volný prostor; a to
v závislosti
- na druhu kolových zarážek,
- na technických parametrech přepravovaných vozidel.
Nejmenší volný prostor v podélném směru k pevným součástem vozu a mezi vozidly přibližně
15 cm.
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Nakládací směrnice 7.6

Vzdálenost mezi kolovým vozidlem loženým přes krátké spojení a nejbližším vozidlem na straně
nezajištěné nápravy vozidla loženého přes krátké spojení
26 cm,

Vzdálenost mezi kolovým vozidlem loženým přes permanentní spojení (4 nárazníky) a nejbližším
vozidlem na straně nezajištěné nápravy vozidla loženého přes krátké spojení
40 cm.

Nejmenší volný prostor ve svislém směru mezi střechou vozidla a spodní stranou horní ložné
plošiny 8 cm.

4

Zajištění
Podélný směr vozu:
- vozidla se zajistí dvěma kolovými zarážkami u jednoho kola,
- vozidla, která jsou naložena v šikmém prostoru na spodní ložné plošině, se zajistí 4 kolovými
zarážkami na jedné nápravě.
Příčný směr vozu:
- vozidla se zajistí nejméně 50 mm vysokými kolejničkami pro uchycení kolových zarážek.
Doplňující údaje
Nepoužité kolové zarážky je nutno upevnit.
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2 a tabulky 2 ve svazku 1.
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Nakládací směrnice 8.1

Čluny o hmotnosti až 500 kg
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

Ložené zboží
Čluny o hmotnosti až 500 kg.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Čluny se uloží
- na sedlové stojany,
- na 2 sedlově tvarované podložky z kovu nebo dřeva, které jsou přizpůsobeny tvaru a
hmotnosti člunů.
Podloženy ochranné polštáře.

Zajištění
Sedlové stojany nebo sedlově tvarované podložky se na vozech zaklínují v podélném a příčném
směru.
Čluny se přiváží lany nebo popruhy (pevnost nejméně 10 kN).
Ochranné polštáře se vloží na místech dotyku uvazovacích prostředků.

Nakládací směrnice 8.2

Čluny o hmotnosti nad 500 kg
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

Ložené zboží
Čluny o hmotnosti nad 500 kg.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Čluny se uloží na kovové nebo dřevěné sáně, jejichž tvar a hmotnost jsou přizpůsobeny člunům.
Volný prostor nejméně 1 m.

Zajištění
Čluny se upevní na sáních popruhy nebo lany (pevnost nejméně 10 kN).
Na místech dotyku uvazovacích prostředků vloženy ochranné polštáře.
Postranní vodící dřeva; účinná výška dřev nejméně 3 cm. Upevnění dřev na každé straně
celkem jedním hřebíkem (průměr 5 mm) na každých 1500 kg hmotnosti nákladu, nejméně 2
hřebíky na jedno dřevo.
Sáně postaveny na třecích podložkách (např. rohože ze svazků gumového granulátu µ = 0,75).

Nakládací směrnice 8.3

Čluny na přívěsech
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

Ložené zboží
Čluny na přívěsech.
Vozy
Vozy s bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Způsob uložení
Člun se na přívěsu bezpečně upevní.
Přívěs a auto spojeny.

Zajištění
Přívěs v každém směru pohybu zaklínován (výška klínů nejméně 12 cm, počet hřebíků v jednom
klínu - nejméně 2).
Přívěs na voze uvázán (pevnost uvazovacích prostředků nejméně 10 kN).

Nakládací směrnice 9.1

Výměnné nástavby, velké kontejnery (UTI)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované dopravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
-

výměnné nástavby (VN) s kódovým štítkem UIC

S00 C00

{ 000000
000 000 000
000 000 000

00

00 000 000000
-

velké kontejnery
štítkem CSC

(VK)

s platným

bezpečnostním

CSC SAFETY APROVAL
[GB/L/749/75]
DATE MANUFACTURED...............................
IDENTIFICATION No......................................
MAXIMUM
GROSS
WEIGHT
.........kg.........lb
ALLOWABLE STACKINGWEIGHT
FOR 1,8g............kg................lb
RACKING TEST LOAD VALUE.........kg......lb

Vozy
a)
b)
b)

,
nosné vozy (Lg..., S..g...) s kódem určení vozu
plošinové vozy s upevňovacími čepy (Kg..., Rg..., ...),
plošinové vozy s dřevěnou podlahou (K..., L...,R..., S...).

Způsob uložení
výměnné nástavby:
profilové číslo v kódovém štítku UIC udává, že
• výměnná nástavba nepřekračuje definovanou šířku:
= šířka max. 2,55 m,
= šířka větší než 2,55 m, max. však 2,60 m;
• výška rohů a tvar střechy nepřekračují profil stanovený UIC.
-

velké kontejnery:
• nesou většinou nápisy s údaji o výšce a šířce, jako např.

Chybí-li tyto nápisy, šířka a výška se změří.
• je jim na základě jejich rozměrů přiřazeno podle tabulky 1 kódové číslo - C.
šířka
kontejneru
výška
kontejneru
8´
= 2438 mm
8 1/2 ´
= 2591 mm
2600 mm
8´6 1/2 ´´
9´
9´ 1/2 ´
1)

= 2603 mm
= 2743 mm
= 2896 mm

do
2438 mm

výškový modul VK1)

do
2550 mm

C 00
C 12
-------------C 13
C 29
C 44

1
2
3

C 00
C 12
C 13

Tabulka 1
do
2600 mm
C 330
C 331
C 332

3

Umožňuje použití tabulky 2 také u těch železničních podniků, pro které není uvedeno žádné kódové číslo C.
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3
3
3

9.1

Přeprava
Zásilka může být
přepravena jako normální zásilka, pokud jsou dodrženy hodnoty v tabulce 2;
přepravena ve vlacích s kódem kombinované dopravy (KLV), pokud přepravní jednotky
kombinované dopravy (UTI)4) jsou naloženy na nosných vozech s určovacím kódem vozu
-

a je dodržena hodnota pro směrodatný profil kombinované dopravy (KLV);
vypravena jako „mimořádná zásilka“, pokud ji nelze přepravit dle ustanovení předchozích
dvou odrážek.

Zajištění
upevňovacími čepy nebo otočnými závorami, které musí vždy zapadat do 4 rohových
případně upevňovacích prvků. Potřebné mezilehlé podpěry se nacházejí v činné poloze.
Nepotřebné upevňovací čepy nebo otočné závory, které leží pod UTI, jsou sklopeny,
případně zasunuty;
pevnými bočními vedeními nebo vodícími dřevy1) 30 x 5 x 5 cm podle tabulky 2. Upevnění
dřev 3 hřebíky (∅ 5 mm).
Proti převrácení / spadnutí vlivem větru se zajistí UTI podle schématu 1:
Schéma 1
Typ tratí

Vozy
s upevňovacími
čepy

bez upevňovacích čepů

Tratě s normálními
účinky větru
(= všechny tratě)

žádná
zvláštní

≤ 800 kg / 3 m délky2): klanice a vázání3)

Tratě se silnějšími
účinky větru
(= tratě podle seznamu 1)

opatření

≤ 1200 kg / 3 m délky2): klanice a vázání3)

-

2)
3)
≤ 1200 kg / 3 m délky : klanice nebo vázání

U stohovaných plošinových kontejnerů (flatů) se zajistí sklopené čelní stěny horních flatů
proti zvednutí vázáními3).

Doplňující údaje
při nápisu na voze např.
musí být kódové číslo VN příp. kódové číslo přiřazené VK podle tabulky 1 menší
alespoň o 3 (2) jednotky, případně
smí být kódové číslo VN příp. kódové číslo přiřazené VK podle tabulky 1 větší
nejvýše o 12 jednotek
než směrodatné profilové číslo pro směrovací cestu nebo hodnoty v tabulce 2, sloupci „Vozy
1)
2)
3)
4)

s určovacím kódem vozu
“.
rozložení nákladu viz listy 0.1 a 0.5 případně nakládací schéma pro nosný vůz.

VK 8´x 8´na vozech řady K... bez bočního vedení (SNCF jen na trati Zoufftgen - Basel). Při přechodu hranic
nepředstavují případné boční posuvy až k bočnicím žádný důvod odmítnutí.
Vlastní hmotnost UTI se v daném případě zjistí z přepravních dokladů.
Síla při přetržení nejméně 1400 daN.
Kódované výměnné nástavby a/nebo na stejnou úroveň postavené velké kontejnery dle kódového čísla C
z tabulky 1.
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Vozy dvounápravové
K...

Ls...

R...s

S...s

Rozvor náprav do
Železniční
podniky
Číslo
kódu
UIC

Tabulka 2

Podvozkové vozy Rs; Sa, …
Vozy s určovacím kódem
vozu

Vzdálenost otočných čepů do

8m

9m

9m

1250 mm
Odchylka v uložení +/- 20
mm s bočním vedením

1180 mm
Upevňovací
zařízení

1260 mm

C 77/C......

C 80/C......

C 76/C......

Modul: 1

Modul: 1 1)

C 38/C 359

C 45/C 369

14,86 m

Výška ložné plochy až

11,30 m

15,80 m

Výška ložné plochy až

10

VR

41

HSH

43

GySEV

44

ŽRS

50

ŽFBH

Modul: 3

Modul: 3 1)

51

PKP

C 20/C......

52

BDŽ

53

CFR

54

ČD

55

MÁV

56
63

1180 mm

1240 mm

1260 mm

1300 mm

1180 mm

Odchylka v uložení +/- 10 mm s bočním vedením nebo upevňovacím zařízením
C 80/C......

C 78/C......

1240 mm

Upevňovací zařízení

C 76/C......

C 72/C......

Modul: 1

Modul: 12)
C 27/C 339

C 80/C......

C 80/C......

C 78/C......

Modul: 1

Modul: 1

C 45/C 366

C 39/C 351

C 33/C 345

C...... /C......

C 37/C 358

C 39/C 351

C 33/C 345

C 31/C 343
Modul: 3

Modul: 3 2)

Modul: 3

Modul: 3

C 27/C......

C 22/C......

C 22/C......

C 16/C......

C 14/C......

C 10/C......

C 27/C......

C 21/C......

C 15/C......

C...... /C......

C 38/C 359

C 45/C 369

C 37/C 358

C 39/C 351

C 33/C 345

C 31/C 343

C 27/C 339

C 45/C 366

C 39/C 351

C 33/C 345

C...... /C......

C 21/C 345

C 30/C 354

C 20/C 344

C 20/C 343

C 14/C 337

C 12/C 335

C 08/C 331

C 26/C 350

C 20/C 343

C 14/C 337

C...... /C......

C 21/C 339

C 32/C 345

C 23/C 337

C 22/C 337

C 16/C 331

C 14/C 329

C 10/C 325

C 28/C 341

C 22/C 334

C 16/C 329

C...... /C......

C 38/C 359

C 45/C 369

C 37/C 358

C 39/C 351

C 33/C 345

C 31/C 343

C 27/C 339

C 45/C 366

C 39/C 351

C 33/C 345

C 45/C......

ŽSSK 7)

C 28/C 353

C 35/C 360

C 27/C 352

C 32/C 357

C 26/C 351

C 24/C 349

C 20/C 345

C 34/C 359

C 32/C 357

C 26/C 351

C...... /C......

BLS

C 19/C 338

C 26/C 345

C 15/C 334

C 24/C 343

C 18/C 337

C 16/C 335

C 12/C 331

C 25/C 344

C 24/C 343

C 18/C 337

C 25 /C 344

Modul: 3

Modul: 1

C 20/C......

C 22/C......

C 16/C......

C...... /C......

C 21/C......

C 25/C......

Modul: 3

Modul: 3

4)

3

FNME

Modul: 3

Modul: 3 1)

MŽ

C 21/C......

C 28/C......

68

AAE

Modul: 3

70

EWS

Viz seznam 2

71

RENFE

C 26/C 345

C 33/C 352

C 25/C 344

C 33/C 352

C 27/C 346

C 25/C 344

C 21/C 340

C 33/C 352

C 33/C 352

C 27/C 346

C 33/C 352

72

JŽ

C 21/C......

C 28/C......

C 20/C......

C 22/C......

C 16/C......

C 14/C......

C...... /C......

C...... /C......

C 21/C......

C 15/C......

C...... /C......

73

CH

74

GC (SJ)

75

TCDD

5)

C...... /C......

3

65

1)

Modul: 1 2)

C 14/C......

C...... /C......

64

Modul: 3

Modul: 1, 3
Modul: 3

Modul: 2

2)

C 25/C......

C 32/C......

C 23/C......

C 23/C......

C 17/C......

C 15/C......

C...... /C......

C...... /C......

C 23/C......

C 17/C......

C...... /C......

C 46/C 371

C 37/C 362

C 45/C 371

C 39/C 364

C 37/C 362

C 33/C 358

C 46/C 371

C 46/C 371

C 40/C 365

C...... /C......

Modul: 3

Modul: 3

Modul: 3

1)

Modul: 3

Modul: 3

2)

76

NSB

C 38/C 363

C 45/C 367

C 37/C 362

C 43/C 363

C 37/C 357

C 35/C 355

C 31/C 351

C 45/C 363

C 38/C 353

C 32/C 347

C...... /C......

78

HŽ

C 25/C 343

C 32/C 350

C 24/C 342

C 22/C 340

C 18/C 334

C 14/C 332

C 10/C......

C 32/C 350

C 22/C 340

C 16/C 344

C...... /C......

79

SŽ

C 25/C 343

C 32/C 350

C 24/C 342

C 22/C 340

C 16/C 334

C 14/C 332

C 10/C......

C 32/C 350

C 22/C 340

C 16/C 334

C...... /C......

80

DB

C 21/C 340

C 29/C 348

C 20/C 339

C 19/C 338

C 13/C 332

C 11/C 330

C 07/C......

C 25/C 344

C 19/C 338

C 13/C 332

C 22/C 341

81

ÖBB

C 21/C 339

C 29/C 349

C 20/C 339

C 22/C 340

C 16/C 334

C 14/C 332

C 10/C 328

C 27/C 345

C 22/C 340

C 16/C 334

C 30/C 350

82

CFL

C 22/C 342

C 29/C 350

C 20/C 342

C 22/C 342

C 16/C 336

C 13/C 334

C 10/C 330

C 28/C 349

C 21/C 340

C 15/C 334

C...... /C......

83
84

FS
NS (VK)

C 15/C 334
Modul: 1, 2, 3

C 22/C 341
9)

Modul: 1, 2, 3

C 14/C 333
9)

Modul: 1, 2, 3

C 18/C 337
9)

Modul: 1, 2, 3

8)

C 12 /C 331
Modul: 1, 2, 3

C 10/C......
9)

Modul: 1, 2 ,3

C...... /C......
9)

Modul: 1, 2, 3

9)

C 21/C 340

C 18/C 337

C 12/C 331

C...... /C......

Modul: 1, 2, 3

Modul: 1, 2, 3

Modul: 1, 2, 3

Modul: 1, 2, 3
C 22/C 349

NS (VN)

C 21/C 338

C 30/C 347

C 21/C 338

C 22/C 339

C 16/C 333

C 14/C 331

C 07/C 333

C 26/C 344

C 21/C 338

C 15/C 332

85

SBB/CFF

C 19/C 338

C 26/C 345

C 15/C 334

C 24/C 343

C 18/C 337

C 16/C 335

C 12/C 331

C 25/C 344

C 24/C 343

C 18/C 337

C 25/C 344

86

DSB

C 38/C 350

C 45/C 369

C 28/C 349

C 33/C 346

C 27/C 340

C 25/C 338

C 21/C 334

C 45/C 369

C 45/C 369

C 39/C 340

C...... /C......

C 22/C......

C 14/C......

C 19/C......

C 13/C......

C 11/C......

C 07/C......

C 22/C......

C 15/C......

87

SNCF (VN) 6)

C 15/C......

SNCF (VK)

Modul:2,3

6)

1), 6)

Modul: 1, 2

Modul: 1

2)

C 09/C......
6)

Modul:1,2 , 3

C 22/C......
6)

C 30/C 352

C 30/C 352

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3 3)

Modul: 1, 2, 3

CP

C 26/C......

C 34/C......

C 25/C......

C 33/C......

C 27/C......

C 25/C......

C 21/C......

C 34/C......

C 34/C......

C 28/C......

C...... /C......

96

RAI

Modul: 3

Modul: 3

1)

Modul: 1

Modul: 1

2)

Modul: 3

Modul: 1

97

CFS

Modul: 3

Modul: 3 1)

Modul: 3

Modul: 2 2)

Modul: 3

Modul: 3

99

IRR

Modul: 3

Modul: 3

1)

Modul: 3

Modul: 2

3)

Modul: 3

Modul: 3

94

1) přípustná výška ložné plochy až 1250 mm
2) přípustná výška ložné plochy až 1305 mm
3) bez bočního vedení
4) vyjma stanice: BUDAPEST-DELI PU
5) vyjma tratě: KIRUNA-VASSIJAURE (ložná míra podle
tabulky 111 ; přípustné VK s výškovým modulem 1)

1.10.2004

C 30/C 352

Modul: 3

Modul: 1, 2, 3 3)

SNCB (VK)

C 30/C 352

6)

Modul: 1, 2, 3 3)

88

SNCB (VN)

1)

Modul:2 , 3

6) vyjma stanic: AMPLEPUIS, AUREC, BAS-MONISTROL, BASTIDE-ST
LAURENT (LA), CHAMALIERES-SUR-LOIRE, CORZIEU-BRUSSIEU,
GRAND´COMBLE-LA PISE, LANGEAC, LANGOGNE, MALBOSC,
NURIEUX, RETOURNAC, SAINT-AMBROIX, TAMARIS, THIERS, VOREY

3

C...... /C......

C 38/C 362
Modul: 3

Nakládací směrnice 9.1

UTI mohou být přepraveny jako normální/obyčejná zásilka (zpravidla bez překročení ložné míry, avšak podélné namáhání činí max. 1G), pokud
- kódové číslo VN podle štítku kódových čísel UIC, nebo
- kódové číslo přiřazené VK podle tabulky 1, případně číslo výškového modulu VK
[vždy v závislosti na použitém voze] není větší než příslušné číslo profilu, případně číslo výškového modulu VK, uvedené v tabulce 2.

C 30/C 352

7) vyjma trati: HRONSKÁ DÚBRAVA (mimo) - HORNÁ ŠTUBŇA (mimo) a
HORNÁ ŠTUBŇA (mimo) - PRIEVIDZA (mimo)
8) dovoleny VK s číslem výškového modulu 3, pokud výška podlahy vozu je
max. 1230 mm
9) bez bočního vedení; vyjma tratě HAARLEM - UITGEEST

3

Nakládací směrnice 9.1
Seznam 1
Seznam tratí se silnými účinky větru
Kód
UIC

Dráha

Trať
z

83

FS

87

SNCF

Poznámky

do

přes

PAOLA
BIVIOS SUCIA

S. LUCIDO
SARNO

AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON

CARPENTRAS
FOS
MARSEILLE

AVIGNON

NARBONNE

ELNE
MARSEILLE
NARBONNE

BOULOU-PERTHUS
CARNOULES
PORT-BOU

MIRAMARAS
ROGNAS nebo
PORT DE BOUC
NIMES,
MONTPELLIER,
SETE
PERPIGNAN

Seznam 2
Podmínky pro přejímku kontejnerů ISO a výměnných nástaveb se speciálním profilem S do Velké Británie
přes Dallands Moor
Výška ložných
ploch (mm)

Řada vozu

Přípustné rozměry UTI max.
šířka výměnných nástavby max.
2500

4
4
4
4
4
4
4

Sfgmmnss1)

2501-2550

475

1)

Sffggmrrs

kontejnery ISO

2551-2600
9´ 6´´

825

S 44

S 44

1)

945

S 32

S 32

2)

945

S 15

1090

S 21

9´ 6´´

Sfggmrrs
S 360

9´ 0´´

Sfgmss
Sfggmrrs
8´ 6´´

Sfgmss
Sffgns3)
Sffgns

4)

S 14

8´ 9´´

1090

S 16

S 14

8´ 6´´

Sfgss1)

1100

S 15

S 13

8´ 6´´

Lfgss5)

1180

S 11

Ke stanicím:
1) BIRMINGHAM LAWLEY STREET, CREWE BASFORD HALL, DAVENTRY RAIL PORT, DONCASTER RAIL
PORT, HAMS HALL RAIL FREIGHT TERMINAL, LIVERPOOL SEAFORTH CONTAINER TERMINAL,
LONDON WILLESDEN EUROTERMINAL, MANCHESTER (TRAFFORD PARK) EUROTERMINAL,
MOSSEND EUROTERMINAL, WAKEFIELD EUROTERMINAL.
2) DAILY ROCHE
3) DAGENHAM FORD, DAVENTRY RAIL PORT, DONCASTER RAIL PORT, HAMS HALL RAIL FREIGHT
TERMINAL,
LONDON
WILLESDEN
EUROTERMINAL,
MANCHESTER
(TRAFFORD
PARK)
EUROTERMINAL, MOSSEND EUROTERMINAL, WIDNES AHC.
4) BIRMINGHAM LAWLEY STREET, CREWE BASFORD HALL, DONCASTER RAIL PORT, LIVERPOOL
SEAFORTH, WAKEFIELD EUROTERMINAL.
5) DAGENHAM FORD jen pro výměnné nástavby Transfesa čísel TF001-TF480.

1.10.2004

4

Nakládací směrnice 9.3

Nástavby pro horizontální překládku
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I
I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků

Ložené zboží
Nástavby pro horizontální překládku silnice/železnice, délka 5,95 m, se štítkem s kódovými čísly
UIC.
Vozy
Nosné vozy pro přepravu nástaveb (Ll.., Sc.., Sl..) se dvěma až třemi otočnými rámy,
oboustranně vychýlitelnými až o 45° s nápisem
nebo

nebo

Způsob uložení

B00 = šířka maximálně 2,55 m, B000 = šířka větší než 2,55 m až maximálně 2,60 m.
3
Číslice v označení B udává,
- že výška a tvar střechy nepřekračuje čáru obrysu stanovenou UIC,
- zda nástavba může být přepravena jako normální zásilka, a to ve spojení s nosným vozem a
tabulkou (viz tabulku na zadní straně).
Nástavba může být naložena na vůz, když souhlasí kompatibilitační čísla vozu a nástavby
(1 = ACTS, 2 = SNCF, 3 = RSS). Např.
vůz

nástavba

vůz smí být naložen jen nástavbou systému SNCF.

Překládka silničním nákladním vozidlem vybaveným řetězovým a hákovým zařízením.
Nástavba se vytáčí přes ložnou míru.
Zboží naloženo a zajištěno v nástavbách v souladu s nakládacími směrnicemi platnými pro
nakládku a zajištění daného druhu zboží do železničních nákladních vozů. Lehké a zápalné
zboží přikryto.

Zajištění
Nástavbu uzávorovat na otočném rámu proti posuvu a sejmutí a otočný rám zajistit proti vytočení
dvěma, na sobě nezávisle účinkujícími zajištěními (viz strana 4).

1.4.2001

Doplňující údaje
Je-li na voze nápis např.:
musí být nástavby nejméně o dvě jednotky menší, nebo

smí být nástavby o 6 jednotek větší,
než hodnoty v tabulkách na zadní straně.
Kodifikované nástavby, jejichž číslo kódu není větší než v tabulce uvedená čísla, jsou
připuštěny jako normální zásilky.

4

4
1)
2)
3)

1.7.2002

Kód UIC

Železnice

10
41
43
44
51
52
53
54
55
56
63
64
65
68
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

VR
HSH
GySEV
ŽRS
PKP
BDŽ
CFR
ČD
MÁV
ŽSR1)
BLS
FNME
MŽ
AAE
EWS
RENFE
JŽ
CH
(GC) SJ
TCDD
NSB
HŽ
SŽ
DB
ÖBB
CFL
FS
NS
CFF/SBB
DSB
SNCF3)
SNCB
ŽBH

Nástavba šířky max.
2550 mm

2600 mm

B 32
B 252)

B 357
B 343

B 22
B 30

B 341
B 350

B 20
B 22
B 252)

B 339
B 339
B 343

B 22
B 30

B 341
B 352

Vyjma tratí HRONSKA DUBRAVA (mimo) - HORNA STUBNA (mimo) a HORNA
STUBNA (mimo) - PRIEVIDZA (mimo).
Přípustná výška rohu 3880 mm
Nikoli do následujících stanic: AMPLEPUIS, AUREC, BAS-MONISTROL, BASTIDE- ST
LAURENT (LA), CHAMALIERES-SUR-LOIRE, COURZIEU-BRUSSIEU,
GRAND´COMBE-LA PISE, LANGEAC, LANGOGNE, MALBOSC, NURIEUX,
RETOURNAC, SAINT-AMBROIX, TAMARIS, THIERS, VOREY.

Rozložení přepravních skříní na voze

Legenda: ložená
skříň

Počet
otočných rámů/přepravních
skříní na voze:

prázdná
skříň

otočný
rám bez
nákladu

Přípustné způsoby nakládky

3/3

3/2

3/1

2/2

2/1

3

Nepřípustné způsoby
nakládky

Opatření při nakládce a vykládce

Vybočený otočný rám překračuje ložnou míru !
Bezpečná nakládka a vykládka zaručena jen tehdy, pokud činí vzdálenost osy koleje na níž je nosný
vůz přistaven od osy sousední koleje:
- hlavní / dopravní koleje nejméně 5000 mm,
- ostatních kolejí nejméně 4750 mm.
V opačném případě při nakládce a vykládce zákaz jízdy po sousední koleji.
Současně smí být vytočen jen jeden otočný rám (nebezpečí poškození a převrácení).
Překládka přepravních skříní s hákovým zařízením vedle hlavních kolejí není dovolena a vedle
ostatních kolejí jen při přerušeném posunu.
Překládka přepravních skříní přípustná jen při použití silničního vozidla vybaveného zařízením pro
jeho přepravu.
V případě nutné překládky na cestě se zpraví přepravce uvedený na přepravní skříní nebo na nosném
voze.
Zajištění otočného rámu na nosném voze
-

rám pevně připojen šrouby,
zajištěn proti vytočení
• západkovým uzávěrem (uzavře se
samočinně, pokud rám při otáčení dosáhne
základní přepravní polohu),
• středovým uzávěrem (ovládací pákou
z boku vozu, zajišťuje také proti
nadzvednutí),
• nízkými sklopnými klanicemi na bočních
stranách vozu.
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Nakládací směrnice 10.1

Sudy
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Sudy.
Vozy
Vozy se stěnami nebo bočnicemi (E..., G..., K..., Re...).
Způsob uložení
Sudy se uloží nastojato a kompaktně po celé ložné ploše, mezery se vyplní.
Jsou-li sudy naloženy do 2 vrstev (jen ve vozech řad E.. a G..), zajistí se vrstvy proti sobě
materiálem z desek (např. dřevěnými deskami).
Při nakládce sudů nestejných rozměrů se sudy seskupí do homogenních skupin a proti sobě
zajistí (např. dřevěnými deskami).

Zajištění
Sudy zajištěny stěnami a bočnicemi, v prostoru bočních dveří dodatečnými opatřeními,
svázáním do skupin (pevnost vázacích prostředků nejméně 10 kN), třecími podložkami nebo
upevňovacími dřevy.
Upevnění dřev na každé straně celkově 1 hřebíkem (průměr 5 mm) na 1500 kg hmotnosti
nákladu, nejméně 2 hřebíky v každém dřevě.

Nakládací směrnice 10.2

Sudy ve vozech s posuvnými stěnami
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Sudy.
Vozy
Vozy s posuvnými nebo dělícími stěnami (H..., I..., Li..., Si...).
Způsob uložení
Sudy se uloží nastojato a kompaktně přesně v řadách; mezery ohraničeny dělícími stěnami.
Jsou-li sudy naloženy ve vrstvách, zajistí se vrstvy proti sobě materiálem z desek.
Při nakládce sudů nestejných rozměrů se sudy seskupí do homogenních skupin a v případě
potřeby se proti sobě zajistí např. deskami.

Zajištění
- v podélném směru vozu dělícími stěnami;
- v příčném směru vozu svázáním do skupin (pevnost vázacích prostředků nejméně 10 kN),
třecími podložkami nebo upevňovacími dřevy. Upevnění dřev na každé straně celkově
1 hřebíkem (průměr 5 mm) na 1500 kg hmotnosti nákladu, nejméně 2 hřebíky v každém
dřevě.

Nakládací směrnice 11 .1

Tvorba paletovaných ložných jednotek
Ložené zboží
Krabice, pytle, stavební hmoty, kámen, desky, papír, lepenka, sudy, obaly, produkty ložené na 3
3
polovičních paletách, ovoce a zelenina v krabicích, příp. bedničkách atd.
Nosiče nákladu
Prosté palety ze dřeva, umělých hmot, dřevotřísky atd.
- patky palet (špalíky) uzpůsobeny a upevněny tak, aby se palety nemohly převrátit nebo
naklonit,
- úložná plocha palety rovná, bez vyčnívajících hřebíků, šroubů, třísek apod.
Způsob uložení
Náklad na paletě se uloží na paletě stabilně a kompaktně, musí se co nejpřesněji krýt s okraji
palety (bez odsazení nebo přesahu loženého zboží)
- ve svazku (např. krabice),
- křížem stohované (např. pytle).
Uvnitř ložné jednotky nesmí vzniknout žádný volný prostor.

Zajištění
Zvýšení soudržnosti ložných jednotek
- vertikálním, příp. horizontálním převázáním ocelovými páskami, páskami z textilu nebo
z plastu (vázací prostředky o síle při přetržení nejméně 700 daN),
3
- vodorovnými převázáními, u snadno posouvatelného zboží s vevázanými ochrannými
úhelníky hran; vždy jedno převázání
• ve výši spodní vrstvy,
• přibližně ve středu a
• v horním prostoru ložné jednotky,
- bezvadně smrštěnou, příp. napnutou folií (tloušťka nejméně 150 µm), která obepíná také
špalíky (patky) palety,
- použitím
• proložek mezi jednotlivými vrstvami z materiálu, který zvyšuje tření, nebo
• speciálních adhesivních prostředků, nebo
• aretačních plechů.
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Následující ustanovení platí pro nakládku zboží na výměnných paletách prostých
Za výměnnou paletu prostou se považuje Evropská dřevěná výměnná paleta prostá (dále jen
„paleta“), odpovídající KODEXU mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2, 7. vydání.
Rozměry palety: 800 x 1200 mm.
Jednotková hmotnost palety: 25 kg.
Na jednu paletu je dovoleno uložit zboží nejvýše do hmotnosti 1000 kg, při jeho rovnoměrném
rozložení až do 1500 kg.
Ložené palety je možno na sebe ukládat (stohovat) nejvýše do 4 vrstev za předpokladu, že zboží
snese toto stohování. Celkové zatížení spodní palety nesmí přesáhnout hmotnost 4000 kg.
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Nakládací směrnice 20.1

Kabelové bubny
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kabelové bubny, osa bubnů v podélném směru vozu.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., R..., S..., U..., L...).
Způsob uložení
Kabelové bubny se uloží jednotlivě nebo ve skupinách na sedlové stojany1) , volná vzdálenost od
podlahy 2 - 3 cm
- sedlové stojany
sestaveny jako sáně
upevněny
I
- šířka kabelových bubnů nejméně
5/10
4/10
I
průměru kabelového bubnu
-

-

užší kabelové bubny se zajistí proti převrácení
• vzpěrami (jednotlivé bubny; skupiny jen tehdy, když jednotlivé bubny jsou užší než
1/4 průměru), průřez vzpěr nejméně 7 x 15 cm, sklon přibližně 45°, podepření ve 3/4 výšky
nákladu,
• svázáním dohromady (u skupin případně jen oba krajní bubny), pevnost vázacích
prostředků nejméně 14 kN,
volný prostor k čelním stěnám nejméně
I
1,50 m
0 cm

Zajištění
sedlovými stojany
- účinná výška podložek minimálně 1/12 průměru kabelového bubnu, nejméně však 12 cm,
- průřez dřev vždy podle hmotnosti a průměru bubnu
• u podložek, např. 12 x 15 cm,
• u příčníků, např. 7 x 15 cm;
- spojení dřev vždy 4 hřebíky o průměru 5 mm a délce 160 mm nebo vždy 2 průběžnými
šrouby (průměr nejméně 10 mm),
- v podélném směru vozu
• možnost klouzání
I
• volné prostory vyplněny nebo umístěním
upevňovacích dřev (průřez nejméně 5 x 10
I
cm), na každé straně 1 hřebík na 400 kg
I
hmotnosti nákladu
I
- v příčném směru vozu
• nejméně 2 vodícími dřevy na každé straně (průřez alespoň 5 x 10 cm), hřebíky: na každé
straně 1 hřebík (průměr 5 mm) na 1500 kg hmotnosti nákladu, nejméně však 2 hřebíky v
každém dřevě.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
1) Sedlové stojany pro kabelové bubny o hmotnosti nad 10 t musí být z oceli nebo ocelí zpevněné.

Nakládací směrnice 20.2

Kabelové bubny
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží
Kabelové bubny, osa bubnů v příčném směru vozu.
Vozy
Vozy se stěnami, bočnicemi nebo klanicemi a s dřevěnou podlahou (E..., K..., R..., S..., U..., L...).
Způsob uložení
Kabelové bubny
- uloženy na dřevech, nebo
- klínových botkách,
- volná vzdálenost od podlahy 2 až 3 cm,
- volný prostor k čelním stěnám nebo čelnicím nejméně
I
50 cm
-

10 cm

šířka bubnu nejméně 5/10, na vozech bez stěn nejméně 7/10 průměru bubnu,
užší bubny zajištěny proti převrácení např. svázáním (pevnost nejméně 40 kN).

Zajištění
Bubny o nejvyšší hmotnosti 7 t se zajistí dřevy
- příčná dřeva
• účinná výška nejméně 1/8 průměru bubnu,
• šířka rovna nejméně výšce dřev,
• v každém směru kutálení
•• zajištěny vně nejméně 2 dřevěnými klíny (výška klínu přibližně 2/3 výšky dřev),
•• klíny upevněny celkově
I
1 hřebíkem na 2000 kg
1 hřebíkem na 500 kg
hmotnosti nákladu, avšak každý klín upevněn alespoň 2 hřebíky;
• zajištěna po stranách klíny
•• klíny upevněny na každé straně celkově 1 hřebíkem na 1500 kg hmotnosti nákladu,
nejméně však 2 hřebíky,
- spojovací dřeva
• průřez nejméně 5x15 cm,
• upevněnými na každém konci alespoň 4 hřebíky;
- hřebíky (průměr nejméně 5 mm), hloubka vniknutí do podlahy alespoň 40 mm.
Bubny o nejvyšší hmotnosti 20 t se zajistí 2 klínovými botkami
- účinná výška klínů nejméně 1/8 průměru bubnu, šířka klínu rovna nejméně 2/3 výšky klínu,
- klíny obepnuty na třech stranách ocelovým plechem (tloušťka nejméně 6 mm),
- plech pod klíny opatřen 8 ocelovými trny (2x4) (délka trnů 10 - 15 mm),
- proti bočnímu posuvu buben zajištěn přiložením k bočnímu plechu.
Doplňující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
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Nakládací směrnice 100.1

Zboží ve vozech s posuvnými a dělícími stěnami
Ložené zboží
- paletované zboží,
- zboží ohrožené převrácením,
- částečné náklady.
Vozy
-

s posuvnými stěnami (H..ll..) a
s posuvnými dělícími stěnami
• šířky přibližně 2,4 m, výšky asi 2 m,
• každých 45 mm uzávorovatelnými.

Dělící stěny
Dělící stěny odjistit
- vytočením madla (jednou osobou),
- nadzvednutím pák na stranách
dělících stěn (dvěma osobami).
Zatížení:
- proti jedné dělící stěně lze naložit
nejvýše 5 t zboží,
- proti dvěma, vedle sebe
uzávorovaným, dělícím stěnám lze
naložit nejvýše 7 t zboží,
- zboží těchto hmotností musí doléhat
k dělícím stěnám nejméně šířkou 2,4
m a výškou 0,7 m.

Zajištění
Dělící stěny posunout co nejblíže ke
zboží a uzávorovat.
Nepoužité dělící stěny musí být rovněž
uzávorovány.

Doplňující údaje
Volně sypané zboží není přípustné.
Rozložení nákladu viz list 0.1.

Nakládací směrnice 100.2

Vozy s vysoce zatížitelnými posuvnými stěnami
(odpovídajícími pevnostním požadavkům vyhlášky UIC 577 z 1.7.1994, ERRI-RP 17, 7. vydání)

Kód UIC číslo
68

Vlastnický nebo
zařaditelský železniční
podnik
AAE

Vozy
písmenné označení

čísel

Habbins
Habbins
Habbins
Habbins
Habbins
Habbins

31 68 277 0 000-999
31 68 277 1 000-999
31 68 277 2 000-999
33 68 277 0 000-999
33 68 277 1 000-999
33 68 277 2 000-999

Habbillns
Habbillns
Habbillns

31 68 278 0 000-999
33 68 278 0 000-999
33 68 287 0 000-500

74

SJ

Habins
Laais
Laais
Laais

34 74 278 2 000-405
24 74 435 9 151-910
24 74 436 0 000-399
24 74 460 0 200-399

80

DB

Habbins
Habbins
Habis
Habis
Habis
Habills
Habis
Habis
Habins
Habins
Habbins
Habis
Habins
Habins
Habins
Habins
Habis
Habins
Habins
Habis
Habis
Habis
Habis
Habis
Habis
Habis
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Hirrs
Laaims
Laaims
Laakklps
Laalps
Sins
Sins
Sins
Sins

33 80 277 0 000-719
33 80 278 1 300-449
33 80 275 2 900-949
33 80 275 5 900-919
33 80 275 5 000-189
33 80 275 6 000-119
33 80 276 3 690-709
33 80 276 3 000-199
33 80 278 2 500-649
34 80 276 3 490-589
33 80 277 1 000-699
33 80 278 2 000-099
33 80 278 2 200-449
33 80 278 2 750-999
33 80 278 3 500-599
83 80 278 2 650-749
83 80 276 3 200-339
83 80 278 3 000-499
83 80 278 3 600-850
34 80 275 5 476-595
34 80 275 3 458-507
33 80 276 3 750-889
33 80 275 3 508-977
83 80 275 5 190-475
83 80 275 3 978-991
83 80 275 5 596-775
23 80 292 1 300-599
23 80 292 1 650-749
23 80 292 1 775-799
43 80 292 1 750-774
43 80 292 1 800-849
23 80 292 1 850-999
23 80 292 1 800-999
23 80 292 2 000-099
23 80 432 2 000-099
43 80 432 2 000-013
23 80 433 8 000-163
23 80 431 2 164-303
33 80 463 8 002-251
33 80 463 8 452-481
34 80 463 8 252-451
34 80 463 8 482-501

81

ÖBB

Habbins
Habillnss
Habbinss
Habbillnss

31 81 277 1 200-399
31 81 278 0 500-579
31 81 287 0 000-199
31 81 289 0 000-079

83

FS

Habills
Habillss

31 83 285 2 000-714
31 83 285 2 800-899

86

DSB

Habins

31 86 278 3 000-063

87

SNCF

Habbillss
Habbillss

81 87 288 0 001-149
81 87 288 0 800-849

88

SNCB

Habins

35 88 278 2 800-999
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Vzor 11)

0002)

Odesílací železniční dopravní podnik:
Příklad nakládání:

003)-0004)-005)

Nadpis (druh zboží)
Jednotlivé vozy a skupiny vozů

I

Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě

Ložené zboží

Vozy

Způsob uložení

Zajištění
- v podélném směru vozu

-

v příčném směru vozu

Doplňující údaje

1.7.2005

U růžového listu odchylky od svazku 1 Přílohy II RIV:

Chování nákladu při nárazech podle tabulky 4
- nejsilnější náraz: .... km/h,
- (stav nákladu, zajišťovacích prostředků a případně částí vozu po nejsilnějším nárazu)
- (příp. velikost posuvné dráhy)
- (příp.: proč nebyly provedeny nárazové zkoušky nebo proč byly provedeny odchylně
od tabulky 4)

Sdělení o příkladu nakládání
Přepravní
cesta,
souhlas
udělen:
…….............................................................................................…..
.......................................................................................................................................................…...
….

Odesílací železniční dopravní podnik:

List: 0002)/003) - 0004)- 005)
1) Barva papíru:

modrá, sdělení o příkladu nakládání, které odpovídá svazku 1
růžová, sdělení o příkladu nakládání sjednaném mezi železničními
podniky, které neodpovídá plně svazku 1
žlutá, sdělení o příkladu nakládání pro vnitrostátní přepravu, které
neodpovídá plně svazku 1.
2) Číslo kapitoly podle obsahu svazku 2 (příklad: 001 = kov, 002 = dřevo atd.).
3) Číselný kód odesílacího železničního podniku
4) Registrace v roce vydání:
běžné číslo pro modrá sdělení (čísla od 001),
běžné číslo pro růžová sdělení (čísla od 101),
běžné písmeno pro žlutá sdělení (u ČD čísla od 501).
5) Rok vydání.
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-

Tímto listem se ruší list 0002)/003) - 0004)- 005).

0 - 20
modrý

růžový

0/80-001-04
0/80-002-04
0/80-003-04

1/51-101-01
1/52-101-02
1/54-101-97
1/54-101-98
1/54-101-01
1/54-102-01
1/56-104-95
1/74-101-04
1/74-102-04
1/74-103-04
1/74-104-04

1/51-001-99
1/51-002-99
1/54-001-00
1/54-001-01
1/54-001-03
1/54-002-03
1/74-001-04
1/74-002-04
1/74-003-04
1/74-004-04
1/74-005-04
1/80-001-00
1/80-004-00
1/80-002-01
1/80-003-01
1/80-001-02
1/80-001-03
1/80-003-03
1/86-001-99
1/87-001-00
1/88-001-94
2/80-001-98
2/80-001-03
2/80-002-03
2/80-001-04
2/81-001-97
2/81-001-05
2/87-001-00
2/87-002-00
4/80-001-04
4/80-002-04
6/80-001-98
6/80-002-98
6/80-003-98
6/80-001-00
6/80-002-00
6/80-001-01
6/80-001-03
6/87-001-01
7/87-001-05
7/88-001-87
9/80-001-00
9/80-001-01
9/80-002-01
9/84-001-04
9.1/87-002-96
9.1/87-001-99

1/80-102-89
1/80-101-00
1/80-101-01
1/80-102-01
1/80-103-01
1/80-104-01
1/80-105-01
1/80-101-02
1/80-101-04
1/82-101-04
1/83-101-91
1/83-101-99
1/83-102-99
1/83-103-99
1/83-105-99
1/83-107-99
1/87-102-96
1/87-103-96
1/88-101-84
1/88-101-04

SEZNAM LISTŮ PŘÍKLADŮ NAKLÁDÁNÍ
100
modrý
růžový
100/80-001-04
100/81-001-97
100/81-002-97

200
modrý

růžový

100/87-101-00
100/87-101-02

200/54-001-91
200/54-001-96

100/88-101-92

200/81-001-96
200/81-001-03

200/56-101-95
200/56-102-95
200/56-103-95
200/56-105-95
200/56-106-95

100/82-001-04
200/83-001-79
200/83-001-84
200/83-001-00
200/83-001-02

100/83-002-04
100/85-001-98
100/87-001-96
100/87-002-96
100/87-012-96
100/87-001-00

200/87-011-96
200/87-013-96

200/83-101-98
200/83-101-00
200/87-101-96
200/87-102-96
200/87-103-96

100/88-001-95

2/51-101-99
2/80-101-01
2/80-102-03
2/80-103-03
2/80-102-05
2/81-101-96
2/81-101-97
2/81-102-97
2/81-101-99
2/81-102-99
2/81-104-99
2/81-105-99
2/81-102-03
2/81-103-03
4/74-102-04
4/80-101-00
4/80-101-03
4/81-101-00
4/81-102-01
4/81-101-02
6/87-101-99

11/80-001-99
11/80-002-99

7/80-102-02
7/80-103-02
7/80-104-02
7/80-105-02
7/80-101-04
7/80-102-04
7/80-101-05
7/83-101-01
7/87-101-96
7/88-101-77
9/80-101-01
9/84-101-93
9/86-101-01
11/80-101-99

žlutý
2/54-501-98
2/54-502-98
2/54-501-01

Růžové listy příkladů nakládání uvedené v tomto seznamu jsou zveřejněny jen těmi železnicemi,
které s nimi souhlasily.
Příklady nakládání uvedené na tmavém pozadí neplatí na tratích ČD.
1.7.2005/1.7.2005

