
Příloha Č. 2 

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Použity obalový materiál — truhlík, box, schránka (dále jen „obal") musí umožňovat 
paletizaci a ukládání ve vrstvách. Samostatný obal musí být vybaven zařízením pro ruční 
manipulaci (madla apod.) a umožnit způsob zabezpečení (plombování). 

2. PřepraNiní obalový soubor je tvořen evropskou paletou odpovídající normě ČSN 269110 
nebo standardní paletou NATO podle ISO 6780. Paletizace musí být provedena podle 
dohody NATO STANAG 2828, Ed. 7 (ČOS 399 006, 3. vydání). 

3. šablonování a označení obalů a munice musí být podle standardizační dohody NATO 
STANAG 2953, Ed. 4 (ČOS 131 502, 4. vydání, změna 1). Číslo výrobní série musí 
obsahovat pořadové číslo série, iniciálu nebo uznaných identifikačních znaků výrobce a 
poslední dvě číslice roku výroby. Provedení musí odpovídat uvedené dohodě (standardu). 
Číslo výrobní série musí být podtrženo. 

4. Dodržeň í ustanovení podle standardizační dohody NATO STANAG 4157, Ed. 3, 
SAFEllY, ARMING AND FUNCTIONING SYSTEMS (SAF SYSTEMS) TESTING 
REQUIREMENTS (ČOS 130014, 2. vydání, Konstrukční požadavky na iniciační 
systém') u munice opatřené zapalovačem. 

5. Dodržeiní ustanovení podle standardizační dohody NATO STANAG 4187, Ed. 4, 
FUZING SYSTEMS — SAFETY DESIGN REQUIREMENTS (ČOS 130014, 2. vydání, 

„ Konstrukční požadavky na iniciační systémy) u munice opatřené zapalovačem. 

6. Vlivemiskladování se nesmí měnit takticko-technické parametry munice mimo výrobcem 
stanovené tolerance. 

7. Standarrdní skladovací podmínky u munice uvedené v příloze č. 4 (Talcticko — technické 
požadavky na dodávané zboží) na jednotlivé druhy munice jsou vzaty jako průměrné 
hodnot+. V ojedinělých případech může krátkodobě docházet k překročení těchto hodnot 
vlhkost a teplot. Z dlouhodobého hlediska však průměr skutečných hodnot klimatických 
parametrů skladování stanovené podmínky nesmí překročit. 

8. Doba pro likvidaci, tj. časový úsek mezi koncem používání a likvidací, ve kterém se má 
za to, že munice zůstane bezpečnou pro skladování a logistickou manipulaci, je 
požadována minimálně v trojnásobné době než výrobcem stanovená doba použitelnosti. 
V době pro likvidaci nebo zpravidla v době před ukončením doby životnosti skladových 
zásob může být na základě provozních zkoušek specializovaným pracovištěm rezortu MO 
doba životnosti munice prodloužena. 
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