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VŠEOBECNÉ POKYNY PRE PREPRAVCOV, NAKLÁDKU A 

UPEVNENIE NÁKLADU (tenkostenných profilov) 

1. OBLASŤ APLIKÁCIE POKYNOV 
Tieto pokyny sú záväzné pre všetky spoločnosti a ich vozidlá, ktoré prepravujú tovary MT 

Comax, s.r.o. k zákazníkom a definujú minimálne požiadavky na prepravcov za účelom 

ochrany prepravovaného tovaru a zabezpečenia plnenia požiadaviek Zákona č. 106/2018 

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vyhlášky č. 135/2018 o cestnej technickej 

kontrole a Európskej príručky najlepších postupov zabezpečenia nákladu pre cestnú 

prepravu. 

Nijako nezbavujú prepravcu zodpovednosti za škody spôsobené počas prepravy 

v zmysle pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory a tiež nebránia, aby prepravcovia 

prijali ďalšie opatrenia, ktoré budú považovať za nutné pre zabezpečenie bezpečnej 

prepravy tovarov (najmä v prípade zložitých nakládok, sťažených klimatických 

podmienok, atď.). 

2. POŽIADAVKY NA VODIČOV 
2.1 VODIČ 

Pristavenie vozidla na určené miesto, odplachtovanie, zaplachtovanie, ako aj všetku 

manipuláciu s bočnicami a upevňovanie popruhov a umiestňovanie iných upevňovacích 

prostriedkov vykonáva vodič (dopravca). Vodič počas celej nakládky kontroluje uloženie 

nákladu na vozidlo a spolupracuje a koordinuje svoju prácu so zamestnancami spoločnosti 

MT Comax, s.r.o. v mieste nakladania tovaru.. 

Vodič motorového vozidla, ktorý príde po tovar do spoločnosti MT Comax, s.r.o. nesmie byť 

pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a návykových látok! 

V prípade, že vodič je pod vplyvom alkoholu, spoločnosť MT Comax, s.r.o. si vyhradzuje 

právo na kontrolné meranie množstva alkoholu u vodiča. 

Vodič musí mať pri práci v priestoroch spoločnosti, nakladaní a upevňovaní nákladu oblečené 

pracovné oblečenie (dlhé nohavice a pevnú uzavretú obuv). Pri práci v priestoroch spoločnosti 

musí používať pracovné rukavice. V prípade, že v priestoroch spoločnosti sú žeriavy, musí mať 

prilbu. 

Vodič pri styku so zamestnancami MT Comax, s.r.o. musí dodržiavať všetky pokyny 

spojené s mimoriadnymi situáciami vyhlásenými vládou SR z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení a iných situácií a dodržiava pokyny zamestnancov MT 

Comax, s.r.o. týkajúce sa hygieny, nosenia ochranných rúšok a osobného kontaktu. 

V prípade, že vodič je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a návykových látok, 

spoločnosť MT Comax, s.r.o. odmietne naložiť kamión takého vodiča a kontaktuje špedičnú 

(prepravnú) spoločnosť za účelom riešenia vzniknutej situácie. V prípade, že takýto vodič 

bude chcieť opustiť areál spoločnosti vozidlom, spoločnosť MT Comax, s.r.o. bude 

kontaktovať políciu s udaním ŠPZ motorového vozidla. 

2.2 ČINNOSŤ VODIČA POČAS PREPRAVY TOVARU 

Vodič je povinný počas prepravy skontrolovať, či nedošlo k uvoľneniu popruhov a to najmä 

krátko po začiatku cesty. Ak dochádza k uvoľňovaniu popruhov v priebehu cesty, je povinný v 

potrebných intervaloch skontrolovať napätie popruhov a v prípade uvoľnenia tieto popruhy 

dotiahnuť. 
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Zmena teploty prostredia počas prepravy môže ovplyvniť sily vo viazacom popruhu, preto po 

vstupe na teplé územia vodič musí skontrolovať napínaciu silu popruhov. 

Za funkčný stav viazacích popruhov vo vozidle zodpovedá vodič vozidla. 

3. POŽIADAVKY NA VOZIDLO 
V prípade, že vozidlo a ložná plocha vozidla nespĺňajú niektorú z nižšie uvedených 

požiadaviek v bode 3, spoločnosť MT Comax, s.r.o. odmietne naložiť kamión, ktorý nespĺňa 

tieto požiadavky a kontaktuje špedičnú (prepravnú) spoločnosť za účelom riešenia 

vzniknutej situácie. 

3.1 ČELNÁ STENA  

Vozidlo musí byť vybavené čelnou stenou medzi kabínou vodiča a ložnou plochou pre ochranu 

posádky vozidla v prípade posunu nákladu v smere dopredu. Čelná stena musí byť funkčná, bez 

prasklín zvarov a poškodenia. 

3.2 LOŽNÁ PLOCHA 

Podlaha musí byť rovná, celistvá v dobrom stave (žiadne chýbajúce alebo zlomené dosky). V 

prípade návesu so žľabom (muldou), tento musí byť bez chýbajúcich alebo poškodených krytov. 

Pred nakládkou musí byť ložná plocha suchá a čistá. Náklad nesmie byť zmáčaný odspodu. 

3.3 VIAZACIE BODY  

Viazacie body musia byť zabudované do konštrukcie vozidla. Bežný náves musí byť vybavený 

minimálne 12 pármi viazacích bodov (24 viazacích bodov) s bezpečným pracovným zaťažením 

min. 2000 daN (1 daN = 10 N). 

4. MINIMÁLNE POŽIADAVKY VIAZACIE, UPEVŇOVACIE A POMOCNÉ 
PROSTRIEDKY 
Vozidlo musí byť vybavené dostatočným počtom viazacích popruhov! 

 najmenej 16 ks viazacích popruhov pre návesové a prívesové súpravy s viazacou 

kapacitou LC = min. 2000 daN, pričom určité spôsoby nakládky môžu vyžadovať viac 

viazacích popruhov 

 najmenej 32 ks ochranných prvkov (rohovníky). 

V prípade, že vozidlo nie je vybavené minimálnym množstvom viazacích, upevňovacích 

a pomocných prostriedkov v zmysle požiadaviek uvedených v bode 4, spoločnosť MT 

Comax, s.r.o. odmietne naložiť kamión, ktorý nespĺňa tieto požiadavky a kontaktuje 

špedičnú (prepravnú) spoločnosť za účelom riešenia vzniknutej situácie. 

4.1 NAKLÁDKA PROFILOV S HRÚBKOU STENY NAD 0,6 mm (okenné, 

poľnohospodárske, zvárané) 

 najmenej 16 ks viazacích popruhov pre návesové a prívesové súpravy s viazacou 

kapacitou LC = min. 2000 daN, pričom určité spôsoby nakládky môžu vyžadovať viac 

viazacích popruhov. 
 najmenej 32 ks ochranných prvkov (rohové chrániče). 

 3 ks drevených europaliet 800x1200mm alebo sieť na zaistenie nákladu na upevnenie 

tovaru v smere pohybu vozidla. 

 protišmykové gumené podložky hrúbky 3 - 5mm. 

4.2 NAKLÁDKA PROFILOV S HRÚBKOU STENY MENŠOU AKO 0,6 mm 

(sadrokartónové a zvárané profily) 

 najmenej 16 ks viazacích popruhov pre návesové a prívesové súpravy s viazacou 

kapacitou LC = min. 2000 daN, pričom určité spôsoby nakládky môžu vyžadovať viac 

viazacích popruhov. 
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 ochranné prvky (rohovníky ) – 32 ks. 

 protišmyskové gumené podložky hrúbky 3 - 5mm. 

4.3 VOZIDLÁ S UŽITOČNOU HMOTNOSŤOU OD 3,5 t DO 12,0 t. 

 najmenej 8 ks viazacích popruhov pre vozidlo s viazacou kapacitou LC = min. 2000 

daN, pričom určité spôsoby nakládky môžu vyžadovať viac viazacích popruhov. 

4.4 VOZIDLÁ S UŽITOČNOU HMOTNOSŤOU DO 3,5 t 

 najmenej 4 ks viazacích popruhov pre nákladné vozidlo s viazacou kapacitou LC = min. 

2000 daN, pričom určité spôsoby nakládky môžu vyžadovať viac viazacích popruhov. 

 dostatočný počet ochrán popruhov (rohovníky, rukávy, ...) proti ostrým hranám. 

4.5 PROTIŠMYKOVÉ PODLOŽKY  

Materiál – vulkanizovaná alebo aglomerovaná guma, môže byť s pridanými aditívami. 
Súčiniteľ trenia minimálne 0,5. 
Hrúbka 3 - 5 mm. 

4.5 ĎALŠIE PROSTRIEDKY 

Vozidlo musí byť vybavené rebríkom s minimálne 6 priečkami. Za funkčnosť rebríka 

a bezpečnosť pri manipulácii s rebríkom nesie zodpovednosť vodič. 

5. PODMIENKY POUŽITIA UPEVŇOVACÍCH PROSTRIEDKOV 
 Viazacia kapacita LC = min. 2000 daN! (odporúčaná kapacita LC = min 2500 daN) a 

normálna napínacia sila STF = min. 400 daN 

 Viazacie popruhy musia spĺňať požiadavky normy EN 12195-2. 

 Dĺžka viazacích popruhov musí byť dostatočná pre aplikovanú viazaciu metódu. 

 Popruhy musia byť vizuálne skontrolované pred každým použitím. 

 Je dovolené používať iba nepoškodené viazacie popruhy s čitateľným identifikačným 

štítkom s uvedením viazacej kapacity (LS) a normálnej napínacej sily (STF)  

 Štítky na popruhoch je potrebné chrániť pred ostrými hranami bremena a ak je to možné 

aj pred bremenom. 

 Viazacie popruhy nesmú byť zauzlené. 

 Viazacie popruhy sa nesmú viesť cez ostré hrany, alebo drsné povrchy, ak nie sú opatrené 

zodpovedajúcou ochranou. 

 Viazacie popruhy nesmú byť použité na zdvíhanie a ťahanie bremien.  

 Koncové prvky viazacích popruhov musia byť vhodné pre viazacie body na vozidle. 

 Háky viazacích popruhov sa nesmú zaťažovať na ich špičke, ak sa nejedná o hák určený 

na tento účel. 

 Napínacie a spojovacie prvky popruhov nesmú priliehať na hrany, aby neboli zaťažované 

na ohyb. 

 Nesmú sa používať viazacie popruhy s poškodenými spojovacími a napínacími prvkami. 

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI NAKLÁDKE 
Za vzniknuté škody spôsobené nevenovaním pozornosti pri jazde vozidla v areáli spoločnosti MT 

Comax, s.r.o. a pri nakládke nesie zodpovednosť osoba (spoločnosť), ktorá škodu spôsobila. 

Sú to škody spôsobené na majetku spoločnosti MT Comax, s.r.o. spôsobené nevenovaním 

pozornosti pri manévrovaní vozidla s návesom alebo prívesom. 

Sú to škody spôsobené na vozidle dodávateľa prepravy nevenovaním pozornosti zamestnancov 

spoločnosti MT Comax, s.r.o. pri nakladaní tovaru. 
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7. PRÍKLAD ZABEZPEČENIA TOVARU NA LOŽNEJ PLOCHE VOZIDLA 
7.1 ZABEZPEČENIE PROFILOV S HRÚBKOU STENY NAD 0,6 mm (OKENNÝCH, 

POĽNOHOSPODÁRSKYCH A ZVÁRANÝCH PROFILOV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priečne hranoly cez celé 

vozidlo 2350 mm 

umiestnené pod sebou 

Zabezpečenie popruhmi, 

Dva spodné zväzky a cez 

vrchné zväzky. 

Priečne hranoly cez celé 

vozidlo 2350 mm 

umiestnené pod sebou 

Zviazané prvé 2 

rady k vozidlu 

Zviazané 4rady k 

vozidlu 
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7.2 ZABEZPEČENIE PROFILOV S HRÚBKOU STENY POD 0,6 mm 

(SADROKARTÓNOVÝCH PROFILOV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ZABEZPEČENIE TOVARU PROTI POHYBU V SMERE JAZDY VOZIDLA 

 

 
 

 

 

Rohové chrániče 

Priečne hranoly cez celé 

vozidlo 2350 mm 

umiestnené pod sebou 

Zviazané prvé 2 

rady k vozidlu 
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Zabezpečenie profilov proti pohybu 

v smere jazdy vozidla. 

 

 
 


