
Průvodce správným 
balením

Zjistěte, jak správně zabalit zásilku, co posílat nelze a jaká rizika zásilce při 

přepravě hrozí. Předejdete tak případným komplikacím. 



Zboží vyloučené z přepravy

1) Nezabalené nebo nedostatečně zabalené zboží

2) Zboží zabalené v dřevěných přepravkách nebo na paletách

3) Svázané balíky

4) Zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající

5) Lidské a zvířecí ostatky

6) Živá zvířata a rostliny

7) Zásilky v pytlích nebo vacích

8) Zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, 
     tažené loterijní lístky apod., pravé perly, drahé kameny, klenoty

9) Umělecká díla, předměty mající citovou hodnotu

10) Teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu

11) Střelivo, střelné zbraně, výbušniny a další předměty určené ke zranění nebo usmrcení

12) Zásilky adresované na P.O. box příjemce

13) V případě exportních zásilek zboží podléhající spotřební dani, alkoholické nápoje a tabákové            
      výrobky

14) Komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy 
       nebezpečných věcí) nebo IATA (letecká přeprava) jako nebezpečné zboží

15) Zboží s hodnotou vyšší než 125.000 Kč, resp. ekvivalent 5.000 EUR u exportních balíků

16) Zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem

Níže naleznete seznam zboží, které nelze přepravovat.
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Maximální parametry zásilky
Aby balík spolehlivě prošel třídícím centrem, nesmí překračovat tyto mezní parametry:
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Hmotnost (1 zásilka)

40 kg
U exportních zásilek max. 50 kg

Obvod zásilky 
( = 2x výška + 2x šířka + 1x délka)

3 m
Obvod nesmí překročit 3 m

Maximální délka
(max. délka = 200 cm) 

200 cm

V případě malého obchodního balíku (BusinessSmallParcel) je max. hmotnost zásilky 2 kg a max. šířka 40 cm.
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Manipulační vlivy
Zátěž, které musí zásilka odolat během přepravy.

Náraz Tlak Vibrace

100 cm

Náraz rovnající se volnému pádu 
z výšky 100 cm.

Tlak úměrný pětinásobku
vlastní hmotnosti.

Vznik vibrace pohybem na 
válečkových dopravnících.



Zabalení zásilky

Zvolte vhodnou tloušťku krabice s ohledem na hmotnost a charakter zboží.

V případě použitého kartónu se přesvědčte, zda není nijak poškozen a vydrží další přepravu.

Oddělte jednotlivé kusy zboží od sebe tlumícím materiálem (např. bublinková folie).

Zvolte vhodný výplňový materiál a vyplňte s ním zbývající prostor v krabici 

Zalepte balík pečlivě páskou do tvaru H.

Pro vyšší zabezpečení zásilky proti vniknutí třetí osoby použijte 
firemní nebo bezpečnostní lepicí pásku.

Zpevněte deformační zóny balíku (rohy a hrany).

V případě malých zásilek používejte kvalitní bezpečnostní obálky.

Odstraňte z obalu staré etikety a štítky.

Štítek nalepte vždy na největší stranu balíku.

Rady, na co si dát pozor při balení a přípravě balíku k odeslání.
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Máte dotaz? Neváhejte se na nás obrátit.

(zboží nesmí přiléhat přímo 
k vnějšímu obalu).


