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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 bez bočních stěn řady Smmps 54. konstrukční 

skupiny (typ  5-438.6) vznikl modernizací plošinového nákladního vozu ČD řady Smmp(s) 11. 

konstrukční skupiny (typ 5-438-1). 

 

Vůz řady Smmps je určen pro přepravu dlouhých nákladů, objemných kusových zásilek, kolové a 

pásové techniky. Je schopen bez omezení mezinárodního provozu na tratích rozchodu 1435 mm. 

 

Kostra spodku vozu je rámové konstrukce, zhotovené z profilové válcové oceli a plechů. Podlaha 

vozu je zhotovena z borových nebo smrkových prken tloušťky 70 mm, po bocích lemovaná 

přišroubovanými úhelníky. Podlaha přenese tlak 5000 kg na kolo.  Z hlediska rozložení nákladu na 

ložné ploše vozu (pro různé úložné délky) nejsou pro přípustnou hmotnost nákladu žádná 

omezení. Vůz nemá boční klanice, je vybaven pouze 4 čelními výsuvnými klanicemi (po 2 klanicích 

na každém čele) délky 1500 mm od úrovně podlahy. Vůz není vybaven schránkou pro ukládání 

klanic - v případě potřeby odejmuté klanice musí být proto uloženy na podlaze vozu a spolehlivě 

zajištěny proti ztrátě nebo spadnutí s vozu. Vůz již není vybaven pevnými nájezdovými můstky 

(na čelnících nad nárazníky) - v případě potřeby přejíždění z vozu na vůz při nakládce kolové nebo 

pásové techniky je proto nutné vždy používat přenosné přejezdové můstky. Na každém čele vozu 

je levá stupačka se sklopným madlem. Toto madlo je možné sklopit do lůžka pouze po vytažení 

levé čelní klanice. Na každé boční straně spodku vozu jsou poblíž čelníku dva háky na vlečné lano.  

 

 

 

 

 !!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!! 

 

! Pro přejíždění kolové nebo pásové techniky z vozu na vůz při nakládce nebo vykládce je nutné 

použití přenosných přejezdových můstků. 

! Čelní výsuvné klanice musí být vždy nasazeny. V případě potřeby (vyžaduje-li to uložení 

nákladu) musí být odebrané klanice uloženy na podlahu vozu a spolehlivě zajištěny proti 

ztrátě nebo spadnutí. 


