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Tato broÏura byla sestavena s pouÏitím nûmecké pﬁíruãky
Transport von Druckflaschen, Paletten, Bündeln, Druckfässern
und Kryogefäßen mit Straßenfahrzeugen a vydává ji âeská asociace
technick˘ch plynÛ (âATP, www.catp.cz, catp@catp.cz).
Typová oznaãení, hmotnosti a rozmûrové údaje tlakov˘ch lahví
a svazkÛ jsou odli‰né v rÛzn˘ch spoleãnostech. Uvedené ãíselné
hodnoty slouÏí jen jako pﬁíklady.
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1.

Úvod

Pﬁi kaÏdé zmûnû pohybu vozidla, to znamená pﬁi rozjezdu, zrychlení nebo
brzdûní – a také pﬁi kaÏdé zmûnû smûru jízdy, pÛsobí na náklad urãité síly. Ty mohou vést k tomu, Ïe jednotlivé tlakové lahve s plynem, stejnû jako palety a svazky s tlakov˘mi plynov˘mi lahvemi se posouvají, pﬁevracejí, kutálejí nebo padají. Tyto síly jsou obzvlá‰tû veliké v pﬁípadû silného brzdûní nebo vyh˘bání se a na nerovn˘ch vozovkách.
Náklad je proto tﬁeba zajistit tak, aby se zabránilo vzniku nehod. Tato broÏura uvádí pﬁíklady, jak má b˘t nákladní automobil správnû naloÏen a jak
se náklad zaji‰Èuje. Provedení odpovídajících opatﬁení pak pﬁíslu‰í osobám, které jsou za naloÏení zodpovûdné.
Pﬁi volbû uspoﬁádání a upevnûní lahví, pomocn˘ch prostﬁedkÛ a zaﬁízení
doporuãujeme vyÏádat si radu odborn˘ch firem.
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2.

Zákonné pﬁedpisy a smûrnice pro zaji‰tûní nákladu

Jak v zákonû ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tak
i v Evropské dohodû o mezinárodní silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí
(ADR) je zaji‰tûní nákladu pﬁedepsáno
jako povinné.
Zákon ã. 361/2000 Sb.
§ 5 Povinnosti ﬁidiãe
(1)
¤idiã je kromû povinností uveden˘ch v § 4 dále povinen
i) zajistit bezpeãnost pﬁepravované
osoby nebo zvíﬁete a bezpeãnou pﬁepravu nákladu.
§ 52 Pﬁeprava nákladu
(1)
Pﬁedmûty umístûné ve vozidle
musí b˘t umístûny tak, aby neomezovaly a neohroÏovaly ﬁidiãe nebo osoby
pﬁepravované ve vozidle a nebránily
v˘hledu z místa ﬁidiãe.
(2)
Pﬁi pﬁepravû nákladu nesmí b˘t
pﬁekroãena maximální pﬁípustná hmotnost vozidla a maximální pﬁípustná
hmotnost na nápravu vozidla. Náklad
musí b˘t na vozidle umístûn a upevnûn tak, aby neohroÏoval bezpeãnost
provozu na pozemních komunikacích, nezpÛsoboval nadmûrn˘ hluk, nezneãi‰Èoval ovzdu‰í a nezakr˘val stanovené osvûtlení, odrazky a registraãní
znaãku, rozpoznávací znaãku státu a vyznaãení nejvy‰‰í povolené rychlosti; to
platí i pro zaﬁízení slouÏící k upevnûní
a ochranû nákladu, jako napﬁíklad plachta, ﬁetûzy nebo lana. Pﬁedmûty, které lze
snadno pﬁehlédnout, jako jsou napﬁíklad
jednotlivé tyãe nebo roury, nesmûjí po
stranû vyãnívat.
5

Dohoda ADR

V ãásti 7, kapitole 7.5, jsou uvedena ustanovení o nakládce, vykládce
a manipulaci.
7.5.7

Manipulace a ukládání

Jednotlivé kusy nákladu nebezpeãn˘ch vûcí musí b˘t ve vozidle nebo
v kontejneru náleÏitû uloÏeny a vhodn˘mi prostﬁedky tak zaji‰tûny, aby se
zabránilo znatelnému posunu mezi nimi navzájem i ve vztahu ke stûnám
vozidla nebo kontejneru. Náklad mÛÏe b˘t chránûn napﬁíklad upevÀovacími pásy pﬁipevnûn˘mi k boãnicím, posuvn˘mi pﬁepáÏkami a staviteln˘mi
opûrkami, vzduchov˘mi vaky nebo protiskluzov˘mi upevÀovacími pﬁípravky. Náklad je rovnûÏ dostateãné chránûn ve smyslu první vûty, jestliÏe cel˘ loÏn˘ prostor ve v‰ech vrstvách je zcela vyplnûn kusy.
¤idiã ani Ïádn˘ jin˘ ãlen osádky nesmí otevﬁít kus obsahující nebezpeãné
vûci.
7.5.11 Dodateãná ustanovení vztahující se na urãité tﬁídy nebo na konkrétní
nebezpeãné vûci
CV9 Kusy nesmí b˘t házeny ani vystaveny nárazÛm.
Nádoby musí b˘t ve vozidle nebo v kontejneru uloÏeny tak, aby se nemohly pﬁevrátit nebo padnout.
CV10 Lahve definované v 1.2.1 Dohody ADR musí b˘t uloÏeny soubûÏnû nebo v pravém úhlu k podélné ose vozidla nebo kontejneru; av‰ak lahve v blízkosti pﬁedního ãela musí b˘t uloÏeny v pravém úhlu k podélné ose
vozidla nebo kontejneru.
Krátké lahve velkého prÛmûru (asi 30 cm a více) smûjí b˘t uloÏeny podélnû, sv˘m ochrann˘m zaﬁízením ventilÛ smûrem ke stﬁedu vozidla nebo
kontejneru.
Lahve, které jsou dostateãnû stabilní nebo jsou pﬁepravovány ve vhodn˘ch zaﬁízeních, která je úãinnû chrání proti pﬁevrácení, smûjí b˘t uloÏeny
nastojato.
Lahve, které jsou poloÏeny, musí b˘t zaklínûny, pﬁivázány nebo pﬁipevnûny bezpeãn˘m a vhodn˘m zpÛsobem tak, aby se nemohly posunout.
6

Pﬁepravní zásobníky na kapalné plyny konstrukãnû umístûné v ocelovém
rámu se upevÀují obdobnû jako svazky lahví. Pro zaji‰tûní pﬁepravních zásobníkÛ na kapalné plyny, umístûn˘ch v paletách, platí stejné podmínky jako pro upevnûní palet s lahvemi.
CV11 Nádoby musí b˘t vÏdy uloÏeny v té poloze, pro níÏ byly konstruovány, a musí b˘t chránûny proti jakékoli moÏnosti po‰kození jin˘mi kusy.

Pﬁedpokladem pro provedení ﬁádného zaji‰tûní nákladu je pouÏití vhodného vozidla, které svou konstrukcí a vybavením dokáÏe bezpeãnû pﬁená‰et síly, které vznikají pÛsobením nákladu.
Kotevní místa na konstrukci vozidla musí b˘t vytvoﬁena tak, aby síly vytvoﬁené za úãelem zaji‰tûní nákladu mohly b˘t bezpeãnû pﬁená‰eny.
Pomocné prostﬁedky a zaﬁízení pro zaji‰tûní nákladu mohou b˘t zaji‰tûny,
uspoﬁádány a upevnûny rÛznû, vÏdy podle druhu pﬁepravního vozidla a jeho pﬁeváÏného pouÏití.
Respektování následujících základních pokynÛ ve spojení s uveden˘mi
pﬁepravními vlastnostmi jednotliv˘ch nádob, palet a svazkÛ, je základem
pro bezpeãnou pﬁepravu.
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3.

Základní pravidla pro nakládání vozidel
a rozloÏení zatíÏení
(bez zobrazení potﬁebn˘ch opatﬁení pro zaji‰tûní nákladu)

3.1

Pﬁípustná celková hmotnost vozidla

Pﬁi nakládání vozidla je tﬁeba dbát
pﬁípustné (povolené) celkové hmotnosti vozidla a povoleného zatíÏení
náprav (zákon ã. 361/2000 Sb.).

pﬁetíÏeno

pﬁetíÏeno

skuteãné
zatíÏení
zadní
nápravy
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dovolená celková hmotnost
hmotnost prázdného vozidla

12 t
-6t

maximální
pﬁípustná hmotnost nákladu

=6t

správnû naloÏeno

Pﬁíklad: skuteãnû naloÏené mnoÏství
6 x 1,2 t = 7,2 t

dovolené
zatíÏení
zadní
nápravy

Pﬁíklad:

Pﬁíklad: skuteãnû naloÏené mnoÏství
4 x 1,2 t = 4,8 t

správnû naloÏeno

dovolené
zatíÏení
pﬁední
nápravy
skuteãné
zatíÏení
pﬁední
nápravy

dovolené
zatíÏení
zadní nápravy
≥
skuteãné
zatíÏení
zadní nápravy

dovolené
zatíÏení
pﬁední nápravy
≥
skuteãné
zatíÏení
pﬁední nápravy

3.2

ZatíÏitelnost loÏné plochy

LoÏná plocha vozidla musí mít dostateãnou specifickou zatíÏitelnost podlahy. ProtoÏe svazky a palety mají b˘t pﬁepravovány bezpeãnû, musí b˘t
zaji‰tûna specifická zatíÏitelnost podlahy minimálnû pﬁibliÏnû 1250 kg/m2.
To má b˘t na vozidle uvedeno.

nesprávnû

men‰í neÏ 1250 kg/m2

3.3

správnû

vût‰í nebo rovná 1250 kg/m2

ZatíÏitelnost boãnic

Boãnice nákladních automobilÛ mají u sériového provedení bez speciálního zesílení pouze omezenou zatíÏitelnost.
Jako zaji‰tûní nákladu napﬁ. pro svazky nebo palety nejsou dostateãné.
Náklad proto musí b˘t dodateãnû zaji‰tûn proti posunutí a pﬁeklopení.

nesprávnû

Pevnost boãnic není dostateãná

správnû

Zaji‰tûní proti posunutí
dﬁevûn˘mi hranoly a boãnicí
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3.4

ZatíÏitelnost ãelních stûn

Pouze zesílené a dostateãnû vysoké ãelní stûny, které jsou navrÏeny pro
pﬁípad maximálního zatíÏení, sk˘tají dostateãnou bezpeãnost.
Není-li ãelní stûna navrÏena se zesílením a náklad na ãelní stûnu nepﬁiléhá, musí b˘t náklad dodateãnû zaji‰tûn napﬁ. upevÀovacími pásy.

nesprávnû

âelní stûna nesk˘tá
dostateãnou ochranu proti klopení
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správnû

3.5

Návrh rozdûlení zatíÏení

Maximální hmotnost nákladu vypl˘vá z dokladÛ k vozidlu. Kromû toho je
dÛleÏité také správné rozdûlení zatíÏení na vozidle. Zde je pﬁiloÏen návrh
rozdûlení zatíÏení.
Pﬁíklad:
max. dov. celk. hmotnost
max. dov. zatíÏ. pﬁ. nápravy
max. dov. zatíÏ. zad. nápravy
uÏiteãná hmotnost
hmotnost prázdného vozidla

= 16,0 t
= 6,5 t
= 10,0 t
= 8,3 t
= 7,7 t

ZatíÏení pﬁ. nápravy
bez nákladu
ZatíÏení zad. nápravy
bez nákladu
Délka loÏné plochy

= 4,6 t
= 3,0 t
ca. 6 m

Kﬁivka vynesená nad loÏnou plochou ukazuje pﬁiﬁazení moÏn˘ch uÏiteãn˘ch zatíÏení v pﬁíslu‰n˘m vzdálenostech od pﬁední stûny. Zde jsou vyneseny vodorovnû vzdálenosti tûÏi‰tû v metrech a svisle moÏná uÏiteãná
zatíÏení v tunách.
Má-li b˘t napﬁ. pﬁepraven náklad o hmotnosti 6 t, pak je to moÏné jen v takové oblasti, kde celkové tûÏi‰tû nákladu leÏí ve vzdálenosti mezi 2,4 m aÏ
4,6 m od pﬁední stûny.
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3.6

Rozdûlení zatíÏení

Je-li vozidlo naloÏeno nerovnomûrnû, pak je moÏná pﬁekroãeno nejen dovolené zatíÏení zadní nápravy, n˘brÏ je nebezpeãnû odlehãena také pﬁední náprava. Bezpeãnost potﬁebná pﬁi ﬁízení pak jiÏ není zaji‰tûna.
Rovnomûrného zatíÏení vozidla a dodrÏení povolen˘ch zatíÏení náprav se
dosáhne správn˘m rozdûlením nákladu pomocí plánku rozdûlení zatíÏení.

nesprávnû

nerovnomûrné zatíÏení vozidla

nesprávnû

nerovnomûrné zatíÏení vozidla
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správnû

rovnomûrné zatíÏení vozidla

správnû

rovnomûrné zatíÏení vozidla

4.

Síly vznikající pﬁi pﬁepravû

Je tﬁeba poãítat s následujícími hodnotami:
Tíhové zrychlení smûrem dolÛ

Tíhové zrychlení

ZpoÏdûní vlivem brzdûní
ve smûru jízdy

Rozjezdové
zrychlení

Stranové
zrychlení

Stranové zrychlení
pﬁi jízdû zatáãkou

ZpoÏdûní
vlivem
brzdûní

Rozjezdové zrychlení

Zrychlení smûrem vzhÛru
pﬁi pﬁejíÏdûní nerovností
na vozovce

Stranové
zrychlení
Zrychlení
smûrem vzhÛru

Nezbytnost zaji‰tûní nákladu lze vysvûtlit podle fyzikálních principÛ. Pro
rychlé pochopení zde bylo pouÏito zjednodu‰eného zobrazení.
Maximální zpoÏdûní pﬁi brzdûní mÛÏe dosahovat hodnoty
aÏ 8 m/s2.
Upozornûní: Zde uvedená zrychlení platí pouze pro pﬁepravu po silnici!
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4.1

Vysvûtlení znaãek ve vzorcích

m – uvedeno v kilogramech (kg)
= hmotnost nákladu, zjistí se napﬁ. váÏením nebo z pﬁepravní dokumentace
F – uvedeno v Newtonech (N)
= síla, kterou náklad tlaãí na loÏnou plochu (síla pÛsobením hmotnosti FG)
nebo síla, kterou se náklad vlivem brzdûní (brzdná síla FB) nebo síly
v zatáãce (FF) vodorovnû posouvá
FG nebo G – síla hmotnosti v dekaNewtonech (daN)
Pﬁepoãet:
m(kg) . 0,981 (m/s2) = G (daN)
1 kg ≈ 1 daN
a – uvedeno v metrech (m) za sekundu kvadrát (s2)
= zrychlení resp. zpomalení, které dozná náklad pﬁi jízdním provozu
9,81 m/s2 – pádové zrychlení nákladu pÛsobením zemské pﬁitaÏlivosti
v – uvedeno v metrech (m) za sekundu (s) m/s
= jízdní rychlost

4.2

Posunutí nákladu

Chceme-li napﬁ. paletu posunout na loÏné plo‰e, musíme pﬁekonat sílu FR,
která brání paletû v posunutí vlivem tﬁení.
FR se vypoãte z hmotnostní síly FG
krát pﬁíslu‰ná hodnota tﬁení:

Z tohoto vzorce je zﬁejmé, Ïe síla
potﬁebná k posunutí je znaãnû men‰í neÏli hmotnostní síla.

µ = Hodnota tﬁení v situaci, kdy se plochy po sobû posouvají, napﬁ. patka
svazku na loÏné plo‰e nákladního automobilu. Tyto hodnoty dosahují
pro:
kov na suchém dﬁevu = 0,20 aÏ 0,50
kov na mokrém dﬁevu = 0,20 aÏ 0,25
kov na kovu
= 0,10 aÏ 0,25.
14

Zmûna pohybu nákladu vzniká pouze pÛsobením síly
Pﬁi jízdû má náklad vlivem pÛsobení setrvaãnosti vÏdy snahu pohybovat
se rovnomûrnû a kupﬁedu okamÏitou rychlostí jízdy.
Pﬁi rozjezdu, brzdûní, prÛjezdu zatáãkou, musí b˘t této snaze nákladu zabránûno. Proto je tﬁeba na náklad pÛsobit tak, aby se pﬁi brzdûní jeho setrvaãná rychlost zmen‰ovala, nebo pﬁi prÛjezdu zatáãkou jej táhnout zpût
proti smûru odstﬁedivého pohybu.
Síly pÛsobící pﬁi pohybu jsou vût‰í neÏ síly pﬁidrÏující
JestliÏe napﬁ. paleta stojí volnû, mÛÏe plocha, na které stojí, pﬁená‰et na
paletu síly pouze vlivem tﬁení. Ty dosahují nejv˘‰e velikost posuvné síly
FR. Velikost dosedací plochy velikost tﬁení neovlivÀuje.
JestliÏe síly vznikající pﬁi brzdûní FB nebo pﬁi projíÏdûní zatáãky FF jsou
vût‰í neÏ FR, pak dosedací plocha nemÛÏe jiÏ náklad tﬁením udrÏet.
Náklad se dostane na loÏné plo‰e do pohybu. Tyto situace jsou pﬁi stávajících pomûrech na silnicích a v dopravû vÏdy moÏné.
Zmûna smûru jízdy a rychlosti urãuje velikost a smûr síly
Smûr, ve kterém je tﬁeba síly zachytit, se snadno rozpozná.
Pﬁi rozjezdu dopﬁedu ve smûru jízdy.
Velikost sil se vypoãte:
Pﬁi brzdûní nebo rozjezdu jako síla
FB z hmotnosti nákladu m krát
zpoÏdûní nebo zrychlení aB.
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Pﬁi brzdûní dozadu proti smûru jízdy.

Pﬁi jízdû v zatáãce dovnitﬁ proti smûru odstﬁedivé síly.
Pﬁi jízdû do zatáãky jako odstﬁedivá
síla FF z hmotnosti nákladu krát
stranové zrychlení aF

Stranové zrychlení aF závisí na rych
losti jízdy „v” a polomûru projíÏdûné
zatáãky „r” podle vzorce

4.3

Zaji‰tûní nákladu zabrání jeho pohybu

Z dosud uvedeného vypl˘vají tﬁi moÏnosti, jak lze pomocí zaji‰tûní nákladu zachytit síly, které pÛsobí na náklad a na zmûnu jeho rychlosti nebo
smûru.
1. Tlakové síly se zachytí opﬁením o ãelní stûnu, boãnici, postavením zboÏí tûsnû vedle sebe nebo proloÏením dﬁevûn˘mi hranoly, apod.
2. Tahové síly se zachytí pásy pro uchycení nákladu, ﬁetûzy, atd. nebo
ukotvením, které náklad zachycují.
3. Zvût‰ením pﬁepínací síly a pﬁitaÏením nákladu na dosedací plochu upevÀovacími pásy, atd. Tím se zv˘‰í síla pﬁítlaku mezi nákladem a korbou, a tím
i tﬁecí síla, která je zvût‰ena vlivem pﬁedepnutí vytvoﬁeného v pásech.
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4.4

Podepﬁením ve vzdálenosti od tûÏi‰tû vzniká toãiv˘ moment

ZpoÏìovací síla z brzdûní FB a odstﬁedivá síla pÛsobí pﬁesnû v tûÏi‰ti nákladu. Podepﬁe-li se tam náklad vÏdy ve správném smûru a se správnou velikostí fixaãního materiálu, dostaneme teoreticky nejlep‰í zaji‰tûní nákladu.
Z dÛvodÛ lep‰í manipulace v‰ak místa pÛsobení tahu a tlaku nejsou vÏdy
uspoﬁádána pﬁesnû ve smûru k tûÏi‰ti nákladu. Proto vznikají pﬁi opﬁení
proti posunutí napﬁ. pomocí dﬁevûn˘ch hranolÛ u paty nákladu toãivé momenty, které mohou vést k pﬁevrácení pﬁes spodní klopnou hranu. Sklon
k pﬁevrácení je tím vût‰í, ãím v˘‰e tûÏi‰tû leÏí.

4.5

Posouzení stability porovnáním toãiv˘ch momentÛ

Toãiv˘ moment se vypoãte z velikosti pÛsobící síly krát svislá nebo vodorovná vzdálenost ke hranû klopení. Náklad stojí bezpeãnû, kdyÏ moment
stání z vahové síly FG krát vzdálenost LG je vût‰í neÏ klopn˘ moment síly
ze zpoÏdûní v dÛsledku brzdûní FB nebo odstﬁedivé síly FF krát vzdálenost
k tûÏi‰ti LS.
Volnû stojící náklad (nebo ãást nákladu) se povaÏuje v jízdním provozu za
stabilní vÛãi brzdûní ve smûru jízdy, kdyÏ

a pﬁi jízdû v zatáãce v pﬁíãném smûru, kdyÏ

U palet a svazkÛ tlakov˘ch lahví v‰ak tomu tak není! Nezávisle na tom, jak jsou palety a svazky sv˘mi základov˘mi plochami
uloÏeny na loÏné plo‰e (s del‰ími spodními
hranami podélnû nebo pﬁíãnû ke smûru jízdy), je zapotﬁebí vÏdy dodateãného zaji‰tûní proti pﬁeklopení. Pﬁitom je tﬁeba v pﬁíãném
smûru pﬁi dodateãném zaji‰tûní proti pﬁeklopení pﬁipoãítat ãinitel klopení 0,2 . FF.
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Pﬁíklad pro paletu

Klopná hrana B

Klopná hrana A

Hmotnost palety: cca 1125 kg
(12 lahví po 50 l)

TûÏi‰tû palety
Druh klopné hrany
Klopná hrana A
Klopná hrana B
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Nepﬁipevnûná paleta se pﬁevrátí pﬁi zrychlení
nebo zpomalení (aB; aF)
≥ 5,8 m/s2
≥ 4,6 m/s2

Pﬁíklad pro svazek lahví

Klopná hrana A

Klopná hrana B

Hmotnost svazku: cca 1160 kg
(12 lahví po 50 l)

TûÏi‰tû svazku
Druh klopné hrany
Klopná hrana A
Klopná hrana B

Nepﬁipevnûn˘ svazek se pﬁevrátí pﬁi zrychlení
nebo zpomalení (aB; aF)
≥ 5,0 m/s2
≥ 3,8 m/s2
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5.

Základní pravidla pro zaji‰tûní nákladu

5.1

Pokyny k zaji‰tûní nákladu

Pro splnûní poÏadavkÛ podle zákona ã. 361/2000 Sb. a Dohody ADR je
tﬁeba provést opatﬁení pro zaji‰tûní nákladu. Vysoká hmotnost nákladu náklad sama neochrání pﬁed jeho posunutím nebo pﬁeklopením na vozidle.
Bez zaji‰tûní nákladu
●
●
●
●

se mÛÏe náklad kvÛli vysoké poloze tûÏi‰tû svazkÛ a palet pﬁeklopit
se mÛÏe náklad – i v pﬁípadû zdánlivû vysokého koeficientu tﬁení mezi
korbou a nákladem – posunout
nemohou normální boãnice ani ãelo poskytovat dostateãnou ochranu
není sériové vybavení vozidel zpravidla samo o sobû postaãující pro
zaji‰tûní nákladu.

5.2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Obvykl˘mi pomocn˘mi prostﬁedky k zaji‰tûní nákladu mohou
b˘t napﬁ.:

zesílení ãel
zesílení boãnic
klanice se spojovacími trubkami (napﬁ. v˘suvn˘ rám namísto boãnic)
upínací tﬁmeny ve spojení s pásy nebo lany
upínací kolejnice (dorazové tyãe) ve spojení s upínacími pásy, lany,
závorami a vodícími tyãemi
upínací místa (oka, háky) pevná nebo pohyblivá, ve spojení
s upínacími pásy, lany, závorami a vodícími tyãemi
podklady nebo prokládání pro zabránûní posunutí
ﬁetûzy, lana, upínací pásy
klíny, dﬁevûné hranoly
dvojité napínací matice, vﬁetenové napínáky
pﬁestavitelné závory
nakládací rámy
v˘plnû (napﬁ. nafukovací pol‰táﬁe).

5.3

Upínací prostﬁedky

Jako upínací prostﬁedky jsou vhodné: ﬁetûzy, lana, pásy, pokud moÏno
s karabinou.
U diagonálnû proveden˘ch upnutí na podlaze vozidla vznikají dva úhly:
● První úhel vzniká mezi upínacím prostﬁedkem a podlahou vozidla jako
úhel svisl˘; ten musí b˘t 20°aÏ 65°.
● Druh˘ úhel vzniká jako úhel vodorovn˘ mezi prÛmûtem upínacího
prostﬁedku na podlahu vozidla a podélnou osou vozidla; tento úhel
musí b˘t mezi 6°aÏ 55°.
bokorys

nárys

smûr
jízdy
smûr jízdy
Svisl˘ úhel 20°aÏ 65°

Vodorovn˘ úhel 6°aÏ 55°

V pﬁípadû ‰íﬁky korby minimálnû 2,4 m a pﬁi doporuãeném uspoﬁádání
upevÀovacích bodÛ na loÏné plo‰e vozidla budou pﬁi pouÏití na‰ich palet
a zobrazeného upnutí tyto úhly dodrÏeny.
V pﬁípadû ‰íﬁky korby men‰í neÏ 2,4 m musí b˘t palety / svazky nakládány
podélnû.
Povolená tahová síla v pásu musí b˘t minimálnû 2000 daN (pﬁím˘ tah)
resp. 4000 daN (opásání).
Pro pﬁipevnûní upínacích prostﬁedkÛ na podlaze vozidla je potﬁeba vhodn˘ch upínacích míst.
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5.4

Nakládání s upínacími pásy

PouÏívány mohou b˘t pouze upínací pásy bez zjevn˘ch závad.
Upínací pásy nesmí b˘t ani zauzlovány, ani b˘t napínány pﬁes ostré hrany
nebo natahovány pﬁes ostré nebo drsné povrchy. V pﬁípadû ostr˘ch hran
nebo drsn˘ch povrchÛ u nákladÛ smí b˘t upínací pásy pouÏívány pouze tehdy, kdyÏ jsou ohroÏená místa chránûna (napﬁ. pomocí ochranné hadice).
Na upínacích prvcích nesmí b˘t pro dosaÏení vy‰‰ího pﬁedpûtí na napínací
páku dodanou v˘robcem nasazována Ïádná dodateãná prodlouÏení nebo
zaﬁízení, pokud to není v˘slovnû dovoleno v pﬁíslu‰ném návodu k pouÏití.

5.5

Kontrola a vyzkou‰ení

Upínací prostﬁedky a zaﬁízení se mají pﬁi pouÏívání kontrolovat na zjevné vady.
Upínací pásy nesmí b˘t dále pouÏívány, jestliÏe u nich do‰lo k lomu nebo
deformaci spojovacího ãlánku nebo souãásti napínacího prvku.

5.6

UloÏení

Upínací pásy musí b˘t skladovány na suchém a vûtraném místû a musí b˘t
chránûny proti pÛsobení povûtrnostních vlivÛ a agresivních látek.

5.7

PouÏití

Upínací oka smí b˘t na podlahu vozidla zabudována pouze odborn˘mi firmami.
Upínací oka musí b˘t urãena pro pouÏití pouze s pouÏívan˘mi pásy a pro
pouÏití na vozidlech s povolenou celkovou hmotností ≥ 12 t musí mít nosnost min. 2000 daN (viz âSN EN 12640).
Pﬁi del‰ích jízdách musí b˘t upínací pásy dotahovány.
Podle moÏnosti mají b˘t pﬁepravovány pouze takové palety, které jsou zcela naplnûny tlakov˘mi lahvemi na plyn. V pﬁípadû ãásteãnû naplnûn˘ch palet musí b˘t uvnitﬁ palety provedeno dodateãné upnutí tlakov˘ch lahví.
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Pokud jsou palety na pﬁepravu lahví vybaveny upínacími prostﬁedky (napﬁ.
pásy nebo ﬁetûzy), musí b˘t tyto pouÏity správn˘m zpÛsobem, a to i pﬁi
pouze ãásteãném zaplnûní palety.

5.8

Vyﬁazování

Upínací pás nebude dále pouÏíván v pﬁípadû:
● pﬁetrÏení/pﬁeﬁíznutí tkaniny na více neÏ 10 % prÛﬁezu nebo v pﬁípadû
jin˘ch ﬁezÛ
● vrubÛ
● pﬁetrÏení vláken
● po‰kození ‰vÛ
● deformace pÛsobením tepla.
Spojovací a napínací prvky nelze dále pouÏívat v pﬁípadû:
● natrÏení, lomÛ nebo pﬁi znaãném v˘skytu koroze resp. po‰kození
vlivem koroze
● roztaÏení o více neÏ 5 % (v otevﬁení háku) nebo deformace obecnû
● zjevné trvalé deformace u nosn˘ch souãástí.
Upozornûní: Za bûÏn˘ch podmínek se upínací hák nenatáhne, n˘brÏ se
zlomí.

6.

Zaji‰tûní nákladu

6.1

Pﬁíklady bezpeãného upnutí palet / svazkÛ

Dále uvedené ilustrace ukazují moÏné ﬁe‰ení problému s upnutím podle
na‰eho doporuãení. Samozﬁejmû je moÏno provést i jiné druhy zaji‰tûní.
Je tﬁeba dodrÏet zatíÏení náprav a dovolenou celkovou hmotnost vozidla
pouÏitého pro pﬁepravu.
Vozidla, která jsou pouÏívána pro pﬁepravu nákladÛ, mají b˘t vybavena dostateãn˘m poãtem upínacích míst na podlaze vozidla.
Vzdálenost upínacích bodÛ na podlaze vozidla nemá b˘t vût‰í neÏ 1,2 m.
Pﬁi pouÏití upínacích pásÛ, jak jsou zobrazena na pﬁíkladech, se doporuãuje pouÏít vhodn˘ materiál, napﬁ. polyuretan, umístûn˘ na hranách pro
ochranu pásÛ.
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Pﬁi nakládce palet k ãelní stûnû mohou b˘t samozﬁejmû pouÏity i upínací
body, které se na ní nacházejí.

6.2

Diagonální upevnûní

Pﬁi diagonálním upevnûní je náklad pﬁipevnûn pﬁíãnû k upínacím bodÛm
loÏné plochy. Na rozdíl od uchycení zespoda je tﬁeba popruhy dotáhnout
pouze rukou (tvarovû uzavﬁené zaji‰tûní nákladu). Zaji‰tûní zaãne pÛsobit
aÏ ve chvíli, kdy by se náklad mohl zaãít posouvat.
Na rozdíl od uchycení zespoda je moÏno náklad zajistit men‰ím poãtem
popruhÛ. Z tohoto by se mûla – jestliÏe je to moÏné – dávat diagonálnímu
upevnûní pﬁednost.
Upozornûní: Pﬁi diagonálním upevnûní závisí dostateãné zaji‰tûní do
znaãné míry na pﬁípustné taÏné síle (tahu) LC (lashing capacity – vázací
kapacitû) upínacího prostﬁedku.

Pﬁíklad: 1 paleta/svazek

Upínací oka
uspoﬁádaná
podélnû
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Pﬁíklad: 2 palety/svazky

Pﬁíklad: 3 palety/svazky
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Pﬁíklad: 8 palet/svazkÛ

Pﬁíklad: 12 palet/svazkÛ
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Uchycení zespoda
Pﬁi uchycení zespoda je náklad pﬁevázán popruhy a je tak zaji‰tûn ze
v‰ech stran. Potﬁebného zaji‰tûní se dosáhne pouh˘m zvût‰ením tﬁecí síly. Tlakové nádoby je tﬁeba navíc zafixovat klíny nebo podkládacími dﬁevy.
Poznámka: Pﬁi uchycení zespoda závisí dostateãné zaji‰tûní na pouÏitém
pﬁedpûtí STF (Standard Tension Force = standardní tahové síle). Pro uchycení zespoda jsou zvlá‰tû vhodné ráãny s dlouhou pákou, které umoÏÀují
pouÏití potﬁebné tahové síly.

Pﬁíklady uzavﬁeného nákladu:

Pﬁíklad smí‰eného nákladu:
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7.

Zaji‰tûní jednotliv˘ch lahví

Tlakové lahve nesmí b˘t ani házeny ani vystaveny nárazÛm. Je tﬁeba zabránit nárazÛm plá‰tû lahví na tvrdé pﬁedmûty nebo ostré hrany. lahve musí b˘t na vozidle uloÏeny tak, aby se nemohly pﬁeklopit ani spadnout.
Tlakové lahve musí b˘t uloÏeny rovnobûÏnû nebo napﬁíã ke smûru jízdy vozidla, v blízkosti ãela v‰ak musí b˘t uloÏeny napﬁíã. Krátké lahve s velk˘m prÛmûrem (asi 30 cm a více) smí b˘t uloÏeny také podélnû. Ochranné zaﬁízení
na ventilech (ochranné klobouãky) musí b˘t na stranû ke stﬁedu vozidla.
Dostateãnû stabilní lahve ve vhodn˘ch zaﬁízeních (napﬁ. paletách) smí b˘t
uloÏeny nastojato.
LeÏící lahve musí b˘t navzájem oddûleny nebo zaji‰tûny tak, aby se nemohly posunout.
Tlakové lahve musí b˘t upevnûny k vozidlu vhodn˘m zpÛsobem formového (blokového) zaji‰tûní, pokud se pﬁímo nebo nepﬁímo (napﬁ. pﬁipevnûním
k jinému svazku) neopírají o vhodné ohraniãení nákladového prostoru.
Lahve leÏící na kraji, i kdyÏ se dot˘kají boãnic a jsou zaji‰tûny formov˘m
(blokov˘m) zpÛsobem, musí b˘t navíc zaji‰tûny klíny proti vypadnutí pﬁi
otevﬁení boãnic.
Pﬁeprava tlakov˘ch lahví ve více vrstvách je pﬁípustná nejv˘‰e k horní hranû boãnice, pokud je boãnice uzpÛsobena pro zatíÏení, které vzniká pﬁi jízdû v zatáãkách.
smûr jízdy

vyplÀovací materiál
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klíny

8.

Zaji‰tûní v kontejneru

Kontejnery v námoﬁní dopravû musí mít povolení podle mezinárodního
ujednání o bezpeãn˘ch kontejnerech (CSC). V Ïádném pﬁípadû nesmí b˘t
více neÏ 60% nákladu naloÏeno do ménû neÏ poloviny délky kontejneru.
Náklad je nutno zabezpeãit zejména ve v‰ech ãtyﬁech boãních stranách
kontejneru. Pﬁitom je tﬁeba lahve ukládat od stûny ke stûnû tak, aby uloÏení bylo kompaktní. Je nutno se vyvarovat voln˘ch prostorÛ. Tyto mohou
b˘t vyplnûny dﬁevem, pûnovou látkou nebo nafukovacími pol‰táﬁi. Obecnû
musí b˘t lahve a vyplÀovací materiál zabezpeãeny tak, aby pﬁi otevﬁení
dveﬁí nebylo moÏné vypadnutí nákladu.
Vznikne-li pﬁesto voln˘ prostor mezi kompaktnû naloÏen˘mi lahvemi
a dveﬁmi kontejneru, existují alternativnû následující moÏnosti:
1. Mezi protilehlé boãní stûny kontejneru se upevní pﬁíãné rozpûrky (napﬁ.
z kovu) tak, aby lahve nemohly sklouznout ke dveﬁím.
2. Kontejner má uvazovací stojiny nebo krouÏky. Do tûchto uvazovacích
stojin nebo krouÏkÛ se napnou popruhy nebo ocelová lana tak, aby lahve také nemohly sklouznout ke dveﬁím.
3. Voln˘ prostor se vyplní materiálem, kter˘ se ani hmotností v‰ech lahví
nerozdrtí (napﬁ. dﬁevûn˘mi fo‰nami).
Upozornûní: Nakládání vyÏaduje zvlá‰tní odborné znalosti. Bude-li kontejner dopravován po moﬁi, nutno dbát pﬁedpisÛ o spoleãném nakládání
(pﬁedpisy o oddûleném uloÏení), dodateãnû vystavit balicí certifikát kontejneru a provést oznaãení podle IMDG-Code.
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Nakládání lahví pro námoﬁní dopravu: Urãité zemû kladou na dováÏené
dﬁevo zvlá‰tní poÏadavky. Proto je vhodné nepouÏít dﬁevo (moÏnost 3)
a místo nûj pouÏít pﬁíãné rozpûrky (moÏnost 1).
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9.

Pﬁedpisy

Zákon ã. 361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Zákon ã. 111/1994 Sb.

Zákon o silniãní dopravû

Sbírka mezinárodních
smluv ã. 6/2002 Sb. m. s.

Evropská dohoda o mezinárodní silniãní
pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí (ADR)

Vyhlá‰ka min. dopravy
a spojÛ ã. 478/2000 Sb.

Vyhlá‰ka, kterou se provádí zákon
o silniãní dopravû

âSN EN 12640

Fixace nákladu na silniãních vozidlech
– Vázací body na vozidlech pro pﬁepravu
zboÏí
– Minimální poÏadavky a zkou‰ení

Informace, které âATP vydává, byly shromáÏdûny s nejvût‰í péãí a na základû znalostí dostupn˘ch v dobû vydání. âATP v‰ak na nû neposkytuje
Ïádnou záruku; její zodpovûdnost nenahrazuje vlastní zodpovûdnost uÏivatele.
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âeská asociace technick˘ch plynÛ

Co je
Firmy, které v âeské republice
vyrábûjí a/nebo plní a distribuují
technické plyny a firmy, které
vyrábûjí zaﬁízení pro jejich v˘robu
a distribuci, zaloÏily âeskou
asociaci technick˘ch plynÛ
(âATP), která má formu zájmového
sdruÏení právnick˘ch osob. âATP
je specializované sdruÏení Svazu
chemického prÛmyslu âR (SCHP)
a ãlen European Industrial Gases
Assotiation (EIGA).

Jaké má

jako zprostﬁedkovatel informací

ãlenské firmy

prodejní partneﬁi

dopravci

uÏivatelé

vûda a v˘zkum

úﬁady

svazy

Pﬁedmûtem ãinnosti Asociace je:
●

podpora bezpeãnosti práce
a ochrany Ïivotního prostﬁedí pﬁi
v˘robû, úpravû, skladování,
pﬁepravû, pouÏívání
a zne‰kodÀování technick˘ch
plynÛ,

●

spolupráce v komisích, které
pﬁipravují zákony, pﬁedpisy,
normy a dal‰í smûrnice ve sféﬁe
bezpeãnosti a ochrany Ïivotního
prostﬁedí,

●

poradenství v otázkách
bezpeãnosti práce a ochrany
Ïivotního prostﬁedí.

âlenská schÛze

Pﬁedstavenstvo

Tajemník

Pracovní komise
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úkoly?

organizace

âATP zaji‰Èuje plnûní pﬁedmûtu své
ãinnosti formou:
poradenství,
podpory bezpeãnostnû
technického vzdûlávání,
● v˘mûny informací o pﬁíslu‰n˘ch
bezpeãnostních událostech a jejich
rozbor,
● v˘mûny informací o bezpeãnostnû
relevantních v˘sledcích a jejich
rozbor,
● vypracování norem, smûrnic
a doporuãení.
●
●

Jednotlivé úkoly jsou plnûny pracovními
komisemi, které mají na starosti technické,
normalizaãní, bezpeãnostnû technické
a ekologické úkoly, pﬁípadnû úkoly z jin˘ch
pracovních oblastí. Pracovní komise jsou
sestaveny ze zástupcÛ jednotliv˘ch ãlenÛ
âATP. âleny komisí jsou jmenováni zvlá‰tû experti pracující v pﬁíslu‰n˘ch oborech,
popﬁípadû v mezinárodních pracovních
skupinách. Externí znalci mohou b˘t jmenováni jako ãlenové pracovních komisí po
schválení pﬁedstavenstvem âATP. Asociace mÛÏe publikovat v‰echna rozhodnutí
uãinûná pracovními komisemi jako oficiální nebo interní doklady.

Co jsou technické
plyny?

âlenské firmyMMM
acp âeská republika s.r.o.
Ke Skále 3561
434 01 Most-Rudolice

K technick˘m plynÛm patﬁí v první ﬁadû
plyny získávané destilací kapalného
vzduchu – kyslík, dusík, argon – dále plyny získávané chemick˘mi procesy – acetylen, vodík, oxid uhliãit˘. Do oblasti technick˘ch plynÛ se dále zahrnují jejich
smûsi, vzácné a zvlá‰tû ãisté plyny. Samostatnou skupinu tvoﬁí plyny medicinální (napﬁ. kyslík, dusík, oxid uhliãit˘, oxid
dusn˘ a nûkteré smûsi).
Své vyuÏití nacházejí technické plyny ve
v‰ech oblastech hospodáﬁství – od v˘roby kovÛ pﬁes jejich zpracování, chemick˘
prÛmysl, potravináﬁskou techniku aÏ po
stavební prÛmysl –, ale také v oblastech
lékaﬁství, v˘zkumu a v˘voje. Nepostradatelné jsou rovnûÏ pro ochranu Ïivotního prostﬁedí.

AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Technické plyny ﬁe‰í rozmanité úkoly:

Riessner Gase s.r.o.
Komenského 961, 267 51 Zdice

Kyslík urychluje oxidaãní procesy a zvy‰uje tím kapacitu, napﬁ. pﬁi biologickém
ãi‰tûní odpadní vody, ale také ve vysoké
peci a pﬁi ﬁezání kovÛ. SniÏuje souãasnû
mnoÏství emisi oxidu dusíku do ovzdu‰í,
jestliÏe je pouÏíván místo vzduchu v rÛzn˘ch chemick˘ch procesech. Inertní plyny jako dusík nebo argon chrání pﬁed neÏádoucími reakcemi jak pﬁi chemick˘ch
procesech, tak pﬁi balení potravin a pﬁi
sváﬁení v ochranné atmosféﬁe. Chlad
zkapalnûn˘ch plynÛ zpevÀuje základy
staveb, umoÏÀuje mletí termoplastÛ
a supravodivost. Kalibraãní plyny s pﬁesnû definovan˘m podílem jednoho ãi více
plynÛ se pouÏívají pro mûﬁicí techniku jako referenãní materiály, napﬁ. pﬁi mûﬁení
emisí a imisí, v lékaﬁství a pod. Od ruãní
práce pﬁes prÛmyslovou v˘robu aÏ po
vyuÏití v High-Tech oborech jsou technické plyny stále dÛleÏitûj‰ím faktorem ekologického a ekonomického pracovního
procesu.

Rotarex Praha spol. s r.o.
PlzeÀská ul., 347 01 Tachov

AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
APT s.r.o.
V Potoãkách 1537/8
143 00 Praha 4
CRYOSERVIS s.r.o.
Vojanova 22, 405 02 Dûãín 8
GCE s.r.o.
ÎiÏkova 381, 583 14 Chotûboﬁ
Chart – Ferox a.s.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
LINDE TECHNOPLYN a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Messer Technogas spol. s r.o.
Zelen˘ pruh 99, 140 50 Praha 4

SIAD CZECH spol. s r.o.
435 22 BraÀany u Mostu
VÍTKOVICE Lahvárna a.s.
Ruská 24/83
706 00 Ostrava-Vítkovice
Wimmer
Transportdienst, spol. s r. o.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
tel.: 272100143, 272100100
fax: 272100158
E-mail: catp@catp.cz
www.catp.cz
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