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Tento popis obsahuje základní údaje o stavbě vozu a jeho hlavních součástech. Rovněž tak 

poskytuje i přehled o standardním či speciálním vybavení vozu. Popis obsluhy speciálních částí 

nebo vybavení vozu, pokud jsou u tohoto typu instalovány, je uveden v samostatném „Návodu na 

obsluhu vozu“. 

 

 

Čtyřnápravový plošinový železniční nákladní vůz se sklopnými bočnicemi, čelními stěnami a 

klanicemi řady Res 11. konstrukční skupiny (typ 9-207.0) vyrobila pro býv. ČSD Vagónka Poprad.  

 

Vůz řady Res je určen pro přepravu výrobků strojírenského, hutního a stavebního průmyslu, 

dlouhých nákladů a silničních vozidel na tratích o rozchodu kolejí 1435 mm. 

  

Kostra spodku vozu je svařovaná, hlavní příčníky, šikmé vzpěry a čelníky jsou zhotoveny z pásnic 

a stojin, ostatní díly spodku jsou z válcovaných a profilových ocelí. 

Skříň vozu tvoří dřevěná podlaha, 18 bočních celokovových sklopných klapek (výška 300 mm) a 2 

čelní celokovové klapky sklopné a odebíratelné (výška 600 mm). Boční klapky jsou ve sklopené 

poloze samočinně zajištěny, ve vztyčené poloze jsou klapky zajištěny klanicemi (po 8 na každé 

straně vozu). Boční klanice jsou kloubově spojeny s podélníkem a ve vztyčené poloze jsou 

zajištěny zlamovacími čepy, po jejichž vytažení se dají klanice odklonit, sklopit a uložit do lůžek 

přivařených na podélník. Výška vztyčených klanic nad podlahou vozu je 1,43 m. Čelní klapky jsou 

v rozích spojeny zajišťovacími háky a krátkými odnímatelnými rohovými sloupky. Na každém čele 

vozu jsou umístěny 2 odebíratelné čelní klanice. Po sklopených čelních klapkách je možné 

pojíždět s vozidly a vysokozdvižnými vozíky s hmotností 5 tun na jedno kolo. 

Podlaha vozu je dřevěná, zhotovená z borových nebo smrkových prken tloušťky 50 mm. Po 

podlaze vozu je možné pojíždět s vozidly a vysokozdvižnými vozíky s hmotností 2,2 tuny na jedno 

kolo. Pro upevnění nákladu je v podlaze vozu umístěno 18 uvazovacích ok.  

Vůz má na každé boční i čelní klapce po dvou uvazovacích okách (s výjimkou klapek, na kterých 

jsou místěny nápisy).  

Nakládání a vykládání je možné provádět shora, z boku i z čela vozu. Sklopené čelní klapky 

mohou sloužit jako přejezdové můstky při nakládání kolových vozidel na soupravu vozů 

z čelní/boční rampy. 

 

Pojezd vozu se skládá z 2 dvounápravových podvozků typu 26-2.8  s dvojkolími o průměru kol 920 

mm.  Vůz má neprůběžné tahadlové ústrojí s koncovou silou pružin 400 kN, závitové spřáhlo pro 

mezní tahovou sílu 850 kN, tahadlový hák o pevnosti 1000 kN a trubkové nárazníky s koncovou 

silou prstencové pružiny 590 kN. 

Vůz je vybaven pneumatickou tlakovou brzdou DAKO CV1 – D14, samočinným odbrzďovačem 

DAKO OS1 a stavěčem odlehlosti zdrží SZ 10. Vůz je dále vybaven ruční vřetenovou pořádací 

brzdou, obsluhovanou z boku vozu ze země. Na každé boční straně spodku vozu jsou poblíž 

čelníku dva háky na vlečné lano. 


