
KAPITOLA 6.11      
 
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, INSPEKCE A ZKOUŠEN Í 

KONTEJNERŮ PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY  
 
6.11.1 Definice 
 

Pro účely této kapitoly: 
 

„Uzavřený kontejner pro volně ložené látky” plně uzavřený kontejner s pevnou střechou, 
pevnými bočními stěnami, pevnými koncovými stěnami a pevnou podlahou (včetně výsypných 
den). Tento pojem zahrnuje kontejner pro volně ložené látky s otevíratelnou střechou, boční 
stěnou nebo koncovou stěnou, která může být/je během přepravy uzavřena. Kontejnery pro 
volně ložené látky mohou mít otvory dovolující výměnu par a plynů za vzduch a které zabraňují 
za normálních podmínek přepravy úniku tuhých obsahů, jakož i pronikání deště a rozstřikované 
vody.  
 
“Kontejner s plachtou pro volně ložené látky” nezakrytý kontejner pro volně ložené látky s 
pevnou podlahou (včetně výsypného dna), s pevnými bočními stěnami a pevnými koncovými 
stěnami a pružným zakrytím. 

 
6.11.2 Platnost a všeobecné požadavky 
 
6.11.2.1 Kontejnery pro volně ložené látky a jejich provozní a konstrukční výstroj musí být tak 

konstruovány a vyrobeny, aby odolávaly, beze ztráty obsahu, vnitřnímu tlaku obsahu a 
namáháním při normální manipulaci a přepravě. 

 
6.11.2.2 Pokud je namontován vyprazdňovací ventil, musí se dát zajistit v uzavřené poloze a celý 

vyprazdňovací systém musí být vhodně chráněn proti poškození. Ventily mající pákové uzávěry 
musí být zajištěny proti nežádoucímu otevření a poloha jeho otevření nebo uzavření musí být 
zřetelně vyznačena. 

 
6.11.2.3 Kód pro značení typů kontejnerů pro volně ložené látky 
 

Následující tabulka uvádí kódy, které je nutno používat pro značení typů kontejnerů pro volně 
ložené látky: 
 

Typy kontejner ů pro voln ě ložené látky  Kód  
Kontejner s plachtou pro volně ložené látky BK1 
Uzavřený kontejner pro volně ložené látky BK2 

 
6.11.2.4 Aby bylo možno přihlédnout k vědeckému a technickému pokroku, použití alternativních 

uspořádání, která nabízejí nejméně rovnocennou bezpečnost jako požadavky uvedené v této 
kapitole, mohou být příslušným orgánem považována za vyhovující. 

 
6.11.3  Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekce a  zkoušení kontejner ů 

odpovídajících KBK  používaných jako kontejnery pro  voln ě ložené 
látky 

  
6.11.3.1 Konstruk ční a výrobní požadavky 
 
6.11.3.1.1 Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky tohoto pododdílu musí být splněny, jestliže 

kontejner pro volně ložené látky splňuje požadavky normy ISO 1496-4:1991 “Série 1 Nákladní 
kontejnery – Specifikace a zkoušení – část 4: Netlakové kontejnery pro volně ložené suché 
látky” a kontejner je prachotěsný. 

 
6.11.3.1.2 Kontejnery konstruované a zkoušené podle normy ISO 1496-1:1990 “Série 1 Nákladní 

kontejnery – Specifikace a zkoušení – část 1: Všeobecné nákladní kontejnery pro včeobecné 
účely” musí být vybaveny provozní výstrojí, která je, včetně jejího připojením ke kontejneru, 



konstruována, aby vyztužovala konec stěn a zlepšovala podélné uchycení, jak je to nutné pro 
splnění zkušebních požadavků  normy ISO 1496-4:1991. 

 
6.11.3.1.3 Kontejnery pro volně ložené látky musí být prachotěsné. Pokud je použito vyložení pro zajištění 

prachotěsnosti kontejneru, musí být toto vyložení vyrobeno z vhodného materiálu. Pevnost a 
konstrukce použitého materiálu vyložení musí být přiměřená vnitřnímu objemu kontejneru a jeho 
předpokládanému použití. Spoje a uzávěry vyložení musí odolat tlakům a rázům, ke kterým 
může docházet během normální manipulace a přepravy. Pro větrané kontejnery pro volně 
ložené látky jakékoli vyložení nesmí omezovat provoz ventilačních zařízení. 

 
6.11.3.1.4 Provozní výstroj kontejnerů pro volně ložené látky konstruovaných pro vyprazdňování 

sklápěním musí být schopna odolat celkové naplněné hmotnosti ve sklápěcí poloze. 
 
6.11.3.1.5 Jakákoli posuvná střecha nebo postranní stěna nebo koncocá stěna musí být vybavena 

uzamykatelnými zařízeními se zabezpečovacími zařízeními ukazujícími uzamčený stav viditelně 
pozorovatelný z úrovně země.  

 
6.11.3.2 Provozní výstroj 
 
6.11.3.2.1 Plnicí a vyprazdňovací zařízení musí být tak konstruováno a uspořádáno, aby bylo chráněno 

proti riziku vytržení nebo poškození během přepravy a manipulace. Plnicí a vyprazdňovací 
zařízení musí být schopny zajištění proti nežádoucímu otevření. Otevřená a uzavřená  poloha  
a  směr uzavření   musí být zřetelně vyznačeny. 
 

6.11.3.2.2  Těsnění otvorů musí být uspořádána tak, aby se zabránilo jakémukoli poškození při provozu, 
plnění a vyprazdňování kontejnerů pro volně ložené látky. 

 
6.11.3.2.3 Jestliže je vyžadováno větrání, kontejnery pro volně ložené látky musí být   vybaveny 

prostředky pro výměnu vzduchu, buď přírodním způsobem, např. pouze otvory, nebo aktivními 
prvky, např. ventilátory. Větrání musí být konstruováno tak, aby se po celou dobu zabránilo 
podtlakům v kontejneru. Větrací prvky kontejnerů pro volně ložené látky pro přepravu hořlavých 
látek nebo látek vyvíjejících hořlavé plyny nebo páry musí být konstruovány tak, aby nebyly 
zápalným zdrojem.  

 
6.11.3.3 Inspekce a zkoušení 
 
6.11.3.3.1 Kontejnery používané, udržované a schválené jako kontejnery pro volně ložené látky v souladu 

s požadavky tohoto oddílu musí být zkoušeny a schváleny podle KBK. 
 
6.11.3.3.2 Kontejnery používané a kvalifikované jako kontejnery pro volně ložené látky musí být podrobeny 

periodickým inspekcím podle KBK. 
 
6.11.3.4 Značení 
 
6.11.3.4.1 Kontejnery používané jako kontejnery pro volně ložené látky musí být označeny bezpečnostním 

schvalovacím štítkem podle KBK. 
 
6.11.4 Požadavky na konstrukci, výrobu a schválení kontejn erů pro voln ě 

ložené látky jiných než kontejner ů odpovídajících KBK 
 

POZNÁMKA: Pokud kontejnery odpovídající ustanovením tohoto oddílu jsou používány pro 
přepravu tuhých volně ložených látek, v nákladním listu musí být uveden tento zápis: 
 
“Kontejner pro volně ložené látky BK(x) schválený příslušným orgánem .........” (viz 5.4.1.1.17)”. 
 

6.11.4.1 Kontejnery pro volně ložené látky podle tohoto oddílu zahrnují skipové nádoby, kontejnery pro 
přepravu volně ložených látek v systému off shore,  zásobníky na volně ložené látky, výměnné 
nástavby, násypné kontejnery, válivé kontejnery a ložné komory  vozidel. 

 
POZNÁMKA: Tyto kontejnery pro volně ložené látky zahrnují též kontejnery odpovídající 
vyhláškám UIC , 591 a 592-2 až 592-4, jak je uvedeno v 7.1.3, které neodpovídají KBK. 
 

6.11.4.2 Tyto kontejnery pro volně ložené látky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby byly 
dostatečně odolné proti rázům a namáháním normálně se vyskytujícím během přepravy 
případně včetně překládky mezi různými druhy dopravy. 



 
6.11.4.3 (Vyhrazeno) 
 
6.11.4.4 Tyto kontejnery pro volně ložené látky musí být schváleny příslušným orgánem a schválení 

musí zahrnovat kód pro značení typů kontejnerů pro volně ložené látky podle 6.11.2.3 a 
případně požadavky pro inspekce a zkoušení. 

 
6.11.4.5 Pokud je nezbytné použití vyložení pro udržení nebezpečných věcí, toto vyložení musí plnit 

ustanovení uvedené v 6.11.3.1.3. 


