
Správné balení  

 
 

Správnému zabalení zboží je třeba věnovat maximální péči. Dle mezinárodních úmluv týkajících se 

letecké či pozemní přepravy je za vhodné a správné balení odpovědný odesílatel, který zná 

charakter přepravovaného zboží a tomuto charakteru musí uzpůsobit balení.  

Během přepravy je každá zásilka předmětem časté manipulace.  Dochází k otřesům na silnicích, k 

manipulaci na překladištích, k pohybu na třídící válečkové dráze. Pouze pečlivé balení zajistí bezpečné 

doručení zásilky jejímu příjemci.  Věnujte maximální pozornost vnějšímu i vnitřnímu balení, které 

musí odpovídat charakteru obsahu zásilky. 

 

Vhodnost/nevhodnost balení je jedním z významných kritérií, které se zkoumají v případě 

reklamace poškozeného zboží během přepravy.  

 

 

Osvědčené rady pro odpovídající balení zásilek 

 

Používejte vždy nový obalový materiál, nové krabice, které mají původní pevnost a nejsou poškozeny 

vlhkostí nebo opotřebením z předchozího použití. Optimální jsou krabice z pětivrstvé lepenky odolné 

proti vlhkosti. Věnujte zvýšenou pozornost ochraně rohů a hran krabice.  Balík by měl být ovinut 

pevnou lepicí páskou, aby nedošlo k jeho otevření či rozpadnutí. Čím těžší balík, tím pevnější krabice 

a lepicí páska. 

 

Prostor mezi obsahem zboží a vnějším obalem je potřeba vyplnit. Zároveň je potřeba vyplnit i prostor 

mezi jednotlivými kusy zboží, aby se nedotýkaly mezi sebou navzájem a aby bylo zabráněno pohybu 

zboží uvnitř krabice.  Maximální bezpečnost poskytnou přesně vytvarované polystyrenové výlisky. 

Vhodné je též použití bublinkové folie, vzduchových polštářků nebo pěnových profilů. Zmačkaný 

novinový papír neposkytne dostatečnou ochranu. Pod zátěží se smršťuje a umožňuje pohyb vnitřního 

obsahu zásilky.  

 

Strhejte všechny staré adresní štítky. Na balíku (na jeho největší straně) může být pouze aktuální 

adresní štítek dopravce + doplňkový štítek s čitelnou adresou příjemce včetně telefonu.   

Každý balík má být odeslán samostatně. Nesvazujte balíky k sobě. Hrozí jejich rozdělení a následná 

ztráta během přepravy. Křehké zásilky (jako např. sklo) označte štítkem KŘEHKÉ/FRAGILE. 

 

Správně zabalená zásilka musí vydržet: 

 

 pád z výšky 80 cm (výška válečkové třídící dráhy) 

 statické zatížení 5-ti násobku vlastní váhy 

 otočení dnem vzhůru 

 

U palet probíhá manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku a této skutečnosti je potřeba přizpůsobit 

balení zboží, nezapomeňte: 

 



 respektovat maximální nosnost palety 

 zboží na paletě rovnoměrně rozložit  

 zboží řádně zastrečovat a připevnit stahovacími páskami k paletě 

 zboží na paletě důkladně zajistit proti posunu, pohybu nebo zborcení 

 označit paletu příslušnými manipulačními nebo výstražnými značkami pokud to charakter 

zboží vyžaduje (typicky FRAGILE, NOT STACKABLE apod.). Na toto značení musíme být 

zároveň upozorněni v poptávce/objednávce! 

 zboží nesmí přesahovat přes okraj palety v žádném směru 

 zboží nesmí zasahovat do nabíracího otvoru vidlí vysokozdvižného vozíku („vnitřek“ palety) 

 

 


