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1.

Nákladní přeprava

Barvy druhů nákladů nebo zeměpisného směrování zásilek

Barva
červená
žlutá
zelená
modrá
černá
hnědá

Druh nákladu

Zeměpisné směrování

Chemické produkty.
(Nafta, mazut, hnojiva, barvy, léky, atd.)
Export, import.
(Pouze po Evropě.)
Přírodní, zemědělské produkty, zvířata.
(Dřevo, bavlna, obilí, potraviny, skot, atd.)
Zámořské zboží, mražené a chlazené zboží.
(Kontejnery, banány, ryby, maso – mražené atd.)
Nerostné suroviny, polotovary z nich, odpady.
(Písek, uhlí, ropa, ruda, ocel, struska, piliny, atd.)
Průmyslové a spotřební zboží.
(Veškeré zboží, přepravované po vnitrozemí.)

východ
jih
západ
sever

Po dokončení modulu s nakládkovým místem si nechá jeho majitel zhotovit Datový list,
Orientační tabule a budou mu vyrobeny po domluvě Nákladní listy k zamýšleným přepravám
dle Datového listu.
Datový list - dokument, který obsahuje popis, nákres a objemy nákladů nakládkového místa na
modulu. Tento dokument musí být vytvořen před prvním zařazením modulu do provozu!

Orientační tabule – slouží jako přehledná pomůcka k orientaci strojvedoucího při manipulaci s
vozy na modulu.

Legenda k plánkům v DL a OT:

Karta vozu – zalaminovaný lístek, který obsahuje popis vozu, údaje o majiteli (včetně jeho
barevného kódu) a ideálně i fotku modelu vozu. Na zadní straně je vybavena
kapsičkou na nákladní listy. Tato karta se vždy pohybuje po modulišti společně s
vozem u strojvedoucího vlaku, ve kterém je vůz zařazen. Touto kartou musí být
vybaven každý nákladní vůz ještě před zařazením do provozu!!!
Karta vozu – přední strana

Karta vozu – zadní strana

Prázdný nákladní list – papírový lístek, který slouží k přistavení prázdného nákladního vozu pro
odvoz nákladu. Stálý i vyplněný se zasune do kapsičky karty prázdného vozu.
Následně se v této kapsičce karty vozu pohybuje po modulišti až do místa
určení k nakládce.
Prázdný nákladní list stálý (pro opakující se požadavek)

Prázdný nákladní list pro vyplnění (orámovaná pole je nutno při použití VŽDY vyplnit).

Nákladní list – papírový lístek, který spolu s fyzickým nákladem (pokud je, např. uhlí, kmeny,
dřevo či písek pro otevřené vozy) vytváří náklad vozu. Nákladní list se vždy se
zasune do kapsičky na kartě vozu a následně se v této kapsičce karty vozu
pohybuje po modulišti od naložení vozu po jeho vyložení. Může být i oboustranný.

Frekvence vozů za den - vyjadřuje počet vozů za den. Nabývá čísel 0,5; 1; 2; 3 atd. Nižší
frekvence jak 0,5 se označí 1*. Hvězdička se použije i pro mimořádné
přepravy, přepravy na požádání a při sklizni (např. řepa při sklizni s frekvencí
4*).
V provozu je bezpodmínečně nutné dodržovat dvě věci:
-

2.

Nákladní vůz a jeho Karta vozu musí být VŽDY u sebe!!!
Nákladní list a fyzický náklad musí být VŽDY u sebe!!!

Systém práce při setkání

Před zahájením provozu se stanoví jednotlivé uvedené barvy druhů nákladů nebo směrů pro skryté
stanice, eventuelně se také určí, které řady prázdných nákladních vozů se budou odesílat do
kterých skrytých nebo ostatních stanic.
Obsluhy stanic a skrytých stanic zodpovídají za dodržení normativů délek vlaků a případně
i jednotlivých skupin vozů řazených ve vlacích. Normativy jsou dány pomůckou GVD
„Vlakotvorba“.
Vozový dispečer – zajišťuje rovnoměrnost pohybu prázdných vozů. Pomáhá majitelům modulů
vyplnit Prázdné nákladní listy, přebírá je od nich a rozhoduje o pohybu
prázdných vozů po modulišti. Realizuje případné mimořádné přepravy. (Např.
nadrozměrné zásilky, ucelené vlaky atd.)
2.1. Práce majitele modulu před prvním GVD
•
•
•

Roznese na ostatní moduly nebo do skrytých stanic náklady směrované na svůj modul. U
duplicitních použije vždy jen jeden náklad!!!
Naloží náklady směrované ze svého modulu do vozů. (V případě většího počtu, polovinu
naloží, na druhou odnese nákladní vozy do skrytých stanic, předá (případně vyplní a předá)
Prázdné nákladní listy Vozovému dispečerovi.
Náklady s frekvencí s hvězdičkou (např. 1*) nepoužije při každém GVD!

2.2. Práce majitele modulu před dalším GVD
•
•
•
•
•

Roznese na ostatní moduly nebo do skrytých stanic náklady, které během směny dojely
na modul.
Naloží náklady směrované ze svého modulu do prázdných vozů, pokud na modulu jsou.
Předá (případně vyplní a předá) Vozovému dispečerovi Prázdné nákladní listy
s požadavky na prázdné vozy pro nakládku na svém modulu.
Prázdné vozy ponechá na odeslání dle Prázdných nákladních listů obdržených
od Vozového dispečera nebo na odeslání do skrytých stanic dle pokynů Vozového
dispečera.
Náklady s frekvencí s hvězdičkou (např. 1*) nepoužije při každém GVD!
Majitel modulu s nakládkovým místem může z důvodu zaneprázdnění nebo z jiného
vážného důvodu požádat jiného člena sekce o provedení přípravy nákladní přepravy
před prvním GVD i přípravy v průběhu celého setkání.
2.3.

•
•
•

Práce strojvedoucího v obsazené stanici

Po příjezdu vlaku do stanice odevzdá Karty vozů k manipulaci v dané stanici staniční
obsluze.
Provede posun podle pokynů obsluhy stanice.
Převezme a zkontroluje pořadí Karet vozů od obsluhy stanice.
2.4.

Práce strojvedoucího v neobsazených místech

•

Po příjezdu vyposunuje stojící vozy z nakládkového místa.

•

Naposunuje přivezené vozy na nakládkové místo.

•

Vyloží přivezené vozy (vyndá Nákladní listy z Karet vozů a vyndá fyzické náklady
z vozů, pokud je to možné).

•

Naloží přivezené vozy (vloží příslušné Nákladní listy do Karet vozů a položí do vozů
fyzické náklady, pokud je to možné).

Strojvedoucí při veškeré manipulaci s vozy průběžně kontroluje počet a pořadí Karet vozů
dle jejich umístění na modulu nebo ve vlaku!

3. Vozy
Každý náklad má ve svém nákladním listu stanoveno, do které řady vozu (nebo řad vozů)
smí být naložen. Každý vůz je uzpůsoben jen k přepravě určitých zásilek.
Viz následující tabulka:
Popis vozů

Použití

Vysokostěnné, nevýsypné
Sypké hmoty - uhlí, písek atd., šrot, menší hutní výrobky.
Dále vše, co nepodléhá vlivu nepříznivého počasí.
Vykládka na složištích v závodech, ručně nebo drobnou
mechanizací.

E

Výsypné samotíží, nekryté
Hromadná přeprava sypkých hmot – většinou uhlí, písek.
Centrální vykládání do komor, bunkrů a roštů.
Většinou jezdí uceleně několik vozů.

F

Kryté, obyčejné stavby
Balíky, balené výrobky, obilí atd.
Obecně přeprava zásilek, které podléhají vlivu
nepříznivého počasí.

G

Kryté, zvláštní stavby, posuvné
celé stěny

H

Zvířata a rozměrné zásilky,
které nelze naložit do vozů řady G.

Chladící, mrazící

Zboží podléhající rychlé zkáze - potraviny, maso atd.

I

Nízkostěnné dvounápravové
Kratší a střední klády, trubky, velké bedny se stroji,
zemědělská mechanizace a auta jednotlivě.

K

Plošinové, oplenové,
patra na auta

Auta, dlouhé náklady.
Opleny lze spojovat po dvou jedním nákladem do dvojice.
Patra na auta jezdí uceleně.

L

Nízkostěnné čtyřnápravové
Dlouhé klády, trubky, velké hutní výrobky, auta, vojenská
technika.

R

Plošinové, kontejnerové
Plošinové - vojenská technika, plechy, rozměrné zásilky
přesahující obrys vozu.
Kontejnerové - jezdí obvykle uceleně, ale je možné
i jednotlivě.

S

Kryté, vysokostěnné a výsypné
s posuvnou střechou

T

Lehký šrot, sklářský písek, hnojiva.
Kryté a vysokostěnné na nakládku jeřábem.
Vysokostěnné a výsypné na hmoty, které práší a hrozí
jejich úlet z vozu, nebo které nesmí zmoknout.

Hlubinné, tlakové nádoby
na jemný substrát, výklopné
Hlubinné: těžké rozměrné náklady – trafa, reaktory, velké
stroje.
Tlakové: vápno, práškové materiály.
Výklopné: pro výsyp materiálu vedle koleje – štěrk
(většinou traťovka).

U

Cisternové a nádržkové

Z

Všechny tekuté hmoty a také plyny. Lze však nakládat
vždy jen jednu danou komoditu – Do vozů od oleje olej, do
vozů od benzínu benzín atd.

.a

Naloží se do nich větší objem, avšak jsou delší.
Čtyřnápravový vůz lze použít místo dvounápravového i za
cenu větší délky, naopak dvounápravový za čtyřnápravový
použít nelze.

Čtyřnápravové vozy

