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právne skonštruo-
vaná nadstavba še-
trí náklady doprav-
covi a čas vodičovi

na upevnenie nákladu. Uve-
dieme si príklad. Z pohÍadu
praxe je najneýhodnejšou
nadstavba so zhrnovacou
plachtou bez bočníc, ktorá
nie je certifikovaná podÍa
EN 12642 Code XL. Plach-
tová konštrukcia bočných
stien neposkytuje možnosti
upevnenia nákladu. slúži
iba ako ochrana pred pove-
ternostnými podmienkami.
Nadstaťba mZ ayt r'ybave-
ná viazacími bodmí podÍa
EN 12640' ku ktorvm možno
ná klad spol,ahl ivo pripevnit''
Rovnaká nadstavba certi.
fikovaná podÍa EN 12642

Code XL však
uŽ znesie 40 "/"
záťaže lovno-

A obr.3 merne rozloŽe-
nej po celejbočnej stene. Ak
sa náklad upevňuje do strán
na 50 "/, hmotnosti, teda je
už postačujúca na upevne-
nie nákladu (zl,yšných I0 %
zabezpeču1e trenie). Počet
upevňovacích prostriedkov
na rovnaký náklad v týchto
dvoch druhoch nadstavieb
znázorřv1ú obr. 1 a 2. obr,
02 1e označenie takejto nad-

Nadstcrvby
úlžit|rových vo?idiel
CI upevnenre núkladu
Steny pÍepravných vozidie| sú vel'mi dóležité' pokial'ide
o upevňovanie nákladu. Mali by crbsorbovať sily, ktoré
vznikajú poěas prepřavy nákladu a dokážu ho blolrovcrť bez
dalšieho viazania. Aby sme však zachyti|i si|y vznikajúce od
nák|adu počas brzdenia, v záktutách a pti akcelerácii
vozidIa' steny nadstqvby musia byt'dostatoěne pevnostne
navrhnuté. Výbet vhodnej nadstavby je vel'mi dóIežitý
z pohl'adu upevnenia nákladu' t.j. aby steny mali potrebnú
pevnost'a nadstavba dostatočný počet viazacích bodov
a iných upevňovacích prostriedkov pre přepravovaný nák|ad.

stavbv na plachtách návesov.
OznaČenie nadstavby podl'a
normy EN 12642 je zase na
obr. 3. Rózne typy nadsta-
vieb majú samozrejme róznu
pevnosť.

Skriňová nadstavba
Skrňová nadstavba sa r'y-

značuje pevnosťou svojich
stien vhodnou na upevnenie
nákladu. Steny sú vhodným
prostriedkom na jeho bloko-
vanie. Ak ale náklad ner'y-

í.prna ceru roznu piocnu a Je
uložený s velkýmí medzera-
mi, upevnenie nákladu je po-
tom problematické. Niektoré
skriňové vozid\á maiú iba
hladké steny, b ez akejÍ<oÍvek
moŽnost i  ur levniť k nim
náklad. Pri 

.bežne 
dostutl-

ných Žrdiach a systémoch
upevnenia nákladu v skri-

ňorÝch vozidlách ie takéto
upevnenie nedostatočné.
N}jsilnejšie blokovacie Žrde
majú blokovaciu kapacitu
BC = 600 daN a pri dvojpod-
Lažných r,yhotoveniach BC
= 800 daN' Rozperné žrde
na hladkej skrini však majú
blokovaciu kapacitu iba 140
daN, teda nie sú vhodné na

blokor.anie ťažkého nákladu
(obr. 4). Vzniknuté medzery

ž . l(nad. 15 cm Vo Svédsku) je
potrebné ryplniť nejakým
materiálom, ktoým sú čas-
to palety, alebo móžu to byť
aj vzduchor'é r'ankúše alebo
iné pn'kr'. Upevniť pa|etizo-
vaný náklad, ktoý nelyplňa
celú loŽnú p1ochu skriňové-
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pevne Zab alený a pÍibIzdení
nedójde k posunom horných
častí všetkých paliet. Nie-
kedy treba 

- 
pouiiť ochranný

materíál (napr. kartón) oko-
lo paliet, aby nedošlo k po-
škodeniu nákladu.

Nadstavba s bočnicami
a|ebo s bočnicami
a plachtou

Tákáto nadstavba ie dosta.
toČná na upevnenie nákla-
du do vyšký botnic. Ak ide
o pťepravu nákladu, ktoý
presa hu je nad bocnice a |e vó
viaceých vrstl'ách, podobne
i náklad wsoký treba ho
dostatočne pevne priviazať.
Nadstavba má mat '  v iazacie
body. Upevnenie nákladu
zobrázkov1a2pretento
typ nadstavb y 1e nď obr. 7 '

Otvorená nadstavba
alebo nadstavba
s p|achtou bez bočnÍc

otvorená ložná plocha si
ly žaduje upevneniě nákladu

do strán a dozadu. Náklad
musí byť uviazaný (obr. 8).
To isté platí aj pre nadstavbu
s plachtovou konštrukciou
bez bočníc, kde konštruk-
cia plachty iba chráni ná-
klad pred poveternostnými
podmienkami. Ak takáto
konštrukcia nie je certifiko-
vaná na upevnenie nákladu,
nák]ad musí byť uviazaný
(obr. 9). Minimálne požia.
davky na pevnosť stien jed-
notliých druhov nadstavieb
podLa platných noriem sú
znázotnené na obr. 10.

Riešenie nadstavby vozi-
dla je veťmi dóležité z pohÍa-
du upevnenia nákladu. Ak
má nadstavba dostatočne
pevné steny, je vhodná na
b]okovanie nákladu. Z po-
hladu upevnenia nákládu
sú najneýhodnejšie otvore-
né nadstavby a nadstavby
s plachtovou konŠtrukciou,
ktorá iba chráni pred atmo-
sférickými poámienkami
a nie je prostriedkom na
upevnenie nákladu. Tento
problém odstraňujú nad-
stavby certifikované podLa
EN 12642 Code XL. Skrino-
vá nadstavba je vhodná na
blokovanie nákladu, avšak
vzniknuté medzery medzi
stenami a nák]adom alebo
meďzi nákladom je potrebné
r,yplňať. Upevnenie ťažkého
nákladu, ktory nie ie bloko-
vaný stenami, je problema-
tické.
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dopravy, Žu v Žitine I
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nych priestorov
by sme potrebo-
vali minimálne
32 kusov europa-
liet.

Istým riešením
je použitie strie-
davého uklada-
nia paliet_ vpre-
du a r'yplňaním

prázdnych priestorov pale-
tami pri potrebe 24 kusoveu-
ropaliet (obr' 6). Takýto sys-
tém ukladania možno použiť
r-tedy, ak náklad na pálete je

ho návesu, býva často pro'
blémom. Na správne roz-
loženie zaťaženia sú palety
vpredu vjednom rade a ne-
skór v dvoch radoch, pričom
náklad vpredu nieje upevne-
ný do strán (obr. 5). V tomto
prípade nemožno použiť ani
vzduchové vankúše na \y-
plnenie medzier, ktoré majú
často viac než 600 mm. Bež-
né vankúše sú vhodné do me-
dziermax.5 - 45 cm širokých
t.závislosti od velkosti van-
kúša' Na r,yplnenie prázd-
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