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Základní pohled na manipula�ní jednotky  

Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou 
manipula�ních jednotek. V pr�b�hu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpe�nosti 
práce vytvá�et optimální manipula�ní jednotky spl�ující zejména dále uvedené požadavky. 
Sou�asn� je nutno sledovat vhodnost konstrukce obalu manipula�ní jednotky – z hlediska 
pevnosti, rozebíratelnosti, snížení hmotnosti, klimatických vliv�, další využitelnosti atd. 

Zásady pro tvorbu manipula�ních jednotek  

P�i vytvá�ení manipula�ních jednotek by zam�stnavatelé – vedoucí a zodpov�dní zam�stnanci 
– m�li respektovat zejména následující požadavky a zásady. 

Možnost sestavování manipula�ních jednotek  

P�i navrhování manipula�ních jednotek t�eba respektovat zásadu, podle které z menších 
jednotek lze sestavovat jednotky v�tší. Tato zásada v praxi znamená, že kup�. z ložených 
p�epravek musí být možno vytvo�it paletovou jednotku a z paletových jednotek jednotku 
kontejnerovou atd. Pro zajišt�ní tohoto cíle (zejména ve vazb� na využitelnost používaných 
zdvihacích, dopravních a skladovacích za�ízení a bezpe�nost i funk�nost celého logistického 
systému) byla normalizována jednotná �ada rozm�r� manipula�ních jednotek takto: 

• ší�ky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 
600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. 

• délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 
600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000, 3 200, 3 600, 4 000, 4 800, 6 000, 
7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 12 000. 

Rovn�ž hmotnosti vytvá�ených manipula�ních jednotek by m�ly být voleny podle následující 
�ady: 

• hmotnosti (kg): 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 
320, 400, 500, 630, 750, 800, 1 000, 1 250, 1 500, 1 600, 2 000, 2 500, 3 200, 4 000, 
5000, 6 300, 7 000, 8 000, 10 000, 12 500, 16 000, 20 000, 25 000 a 30 000. 

(Tu�n� vytišt�né hodnoty by m�ly být voleny p�ednostn�) 

Uvedená normalizovaná �ada hmotností manipula�ních jednotek vychází z nosností, resp. 
brutto hmotností navazujících prost�edk� a za�ízení užívaných v rámci manipulace s 
materiálem, jako jsou zdvihací za�ízení, za�ízení pro opera�ní a meziopera�ní manipulaci, 
p�epravní a dopravní prost�edky apod. 

Základní rozm�ry manipula�ních jednotek ur�ených pro paletové jednotky  

Základní rozm�ry manipula�ních jednotek doporu�ených pro vytvá�ení bezpe�ných 
(homogenních) paletových jednotek na prostých paletách 800 mm × 1 200 mm, 1 000 mm × 1 
200 mm a 1 200 mm × 1 200 mm jsou uvedeny v následujícím p�ehledu. Vedoucí a 
zodpov�dní zam�stnanci by tomuto p�ehledu m�li v�novat pot�ebnou pozornost, a to s 
ohledem na plošné (p�ípadn� prostorové) využití p�íslušných palet. Kup�íkladu ložením 
manipula�ních jednotek o rozm�ru 200 mm × 500 mm na paletu 800 mm × 1 200 mm by 
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docházelo pouze p�i jednovrstvém ložení k plošnému využití palety pouze na 94 %; p�i 
vícevrstvém ložení by tato ztráta úm�rn� nar�stala. 

Pokud by se zam�stnavatel p�esto rozhodl výše uvedenou manipula�ní jednotku (a �adu 
dalších – viz následující p�ehled) ložit na prostou paletu za situace, že plošné využití palety 
bude menší než 100 %, musí sou�asn� zajistit �ádné zapln�ní (vypln�ní) volného prostoru 
vhodnou výplní. P�itom je nutno se vší zodpov�dností si uv�domit, že ložený materiál by 
nem�l p�esahovat p�es vn�jší p�dorysné rozm�ry palety (jakéhokoliv p�epravního prost�edku) 
– viz dále. 

Základní rozm�r 
manip. jednotky  

Vhodné pro paletu  

  

Ší�ka (mm)  Délka (mm)  800 mm × 1 200 mm  1 000 mm × 1 200mm  1 200 mm × 1 200 mm  

200  200  ×  ×  ×  

200  240  ×  ×  ×  

200  250  -  ×  -  

200  266  ×  -  -  

200  300  ×  ×  ×  

200  333  -  ×  -  

200  400  ×  ×  ×  

200  500  -  ×  -  

200  600  ×  ×  ×  

200  800  ×  -  -  

200  1 000  -  ×  -  

200  1 200  ×  ×  ×  

240  240  -  -  ×  

240  250  -  ×  -  

240  266  ×  -  -  

240  333  -  ×  -  

240  400  ×  -  ×  

240  500  -  ×  -  

240  600  -  -  ×  

240  800  ×  -  -  

240  1 000  -  ×  -  
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Základní rozm�r 
manip. jednotky  

Vhodné pro paletu  

  

Ší�ka (mm)  Délka (mm)  800 mm × 1 200 mm  1 000 mm × 1 200mm  1 200 mm × 1 200 mm  

240  1 200  -  -  ×  

250  300  -  ×  -  

250  400  -  ×  -  

250  600  -  ×  -  

250  1 200  -  ×  -  

266  300  ×  -  -  

266  400  ×  -  _  

266  600  ×  -  -  

266  1 200  ×  -  -  

300  300  -  -  ×  

300  333  -  ×  -  

300  400  ×  ×  ×  

300  500  -  ×  -  

300  600  -  -  ×  

300  800  ×  -  -  

300  1 000  -  ×  -  

300  1 200  -  -  ×  

333  400  -  ×  -  

333  600  _  ×  -  

333  1 200  -  ×  -  

400  400  ×  -  ×  

400  500  -  ×  -  

400  600  ×  ×  ×  

400  800  ×  -  -  

400  1 000  -  ×  -  

400  1 200  ×  -  ×  

500  600  -  ×  -  



 ���������	
���������
�
��	������
�
����
����������

 

���


 

Základní rozm�r 
manip. jednotky  

Vhodné pro paletu  

  

     

500  1 200  -  ×  -  

600  600  -  -  ×  

600  800  ×  -  -  

600  1 000  -  ×  ×  

600  1 200  -  -  ×  

800  1 200  ×  -  -  

1 000  1 200  -  ×  -  

1 200  1 200  -  -  ×  

Vylou�ení možnosti ohrožení bezpe�nosti osob  

Manipula�ní jednotky musejí být vytvá�eny tak, aby p�i p�edpokládané manipulaci, p�eprav� a 
skladování nebyla ohrožena bezpe�nost zú�astn�ných fyzických osob. Jedná se o mimo�ádn� 
závažný požadavek sledující zajišt�ní bezpe�nosti všech fyzických osob zú�astn�ných na 
p�íslušném logistickém �et�zci. V rozhodující mí�e by m�la p�icházet v úvahu mechanizovaná 
manipulace; v od�vodn�ných p�ípadech i manipulace ru�ní – viz dále. Vedle soudržnosti, 
homogenity a stálosti tvaru samotné manipula�ní jednotky je nutno pot�ebnou pozornost 
v�novat i její správné fixaci, a to bu� na p�íslušném p�epravním prost�edku (prosté palet�, 
p�epravní plošin� apod.), pop�. i uvnit� p�epravního obalu. P�itom je nutno vycházet i z 
rozboru sil a zatížení p�sobících na manipula�ní jednotku zejména v pr�b�hu její p�epravy a 
skladování – viz dále. 

P�i sledování bezpe�nosti všech fyzických osob podílejících se na p�edpokládané manipulaci s 
vytvá�enou manipula�ní jednotkou nutno d�sledn� sledovat dodržení následujícího 
požadavku: 

Vytvo�ená manipula�ní jednotka musí zachovávat sv�j tvar v rámci celého manipula�n� p�epravního cyklu, v�etn� 
skladování.  

Manipula�ní jednotky pro ru�ní manipulaci  

Manipula�ní jednotky ur�ené též pro ru�ní manipulaci musejí být pro tuto manipulaci 
uzp�sobeny. Pro ru�ní manipulaci p�icházejí v úvahu zejména menší manipula�ní jednotky, 
vytvá�ené jako ložené p�epravky, ložené ukládací bedny, jednotky p�epravního balení, pop�. i 
vhodn� tvarované jednotlivé výrobky. Tvarování (zejména držadel – v�etn� jejich rozm�r�) a 
uzp�sobování manipula�ních jednotek, ur�ených pro ru�ní manipulaci, by m�lo vycházet 
nejen z bezpe�nostních a hygienických, ale i fyziologických hledisek, vždy pak s 
p�ihlédnutím jednak na nebezpe�í, která se p�i ru�ní manipulaci mohou vyskytnout, jednak na 
t�lesné rozm�ry a silové schopnosti lidské populace. P�i navrhování manipula�ní jednotky pro 
ru�ní manipulaci by m�l být �ešen i pot�ebný po�et zam�stnanc� k její manipulaci, jakož i 
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využití vhodných prost�edk� k usnadn�ní nutných manipula�ních úkon� s manipula�ní 
jednotkou. 

Zam�stnavatelé (zodpov�dní zam�stnanci), kte�í uvažují s tvorbou ru�n� manipulovatelných 
manipula�ních jednotek, by se m�li ješt� v p�edstihu podrobn� seznámit s jednotlivými 
nebezpe�ími vázanými na ru�ní manipulaci, s cílem nejvyšší možné minimalizace rizik, 
v�etn� úrazovosti p�i této manipulaci. Sou�asn� by si m�li uv�domit, že mají p�ímo povinnost 
p�edcházet zdravotním rizik�m p�i vykonávané ru�ní manipulaci (§ 3 odst. 2 písm. e) zákona 
�. 309/2006 Sb.). V této souvislosti musejí být používány takové pracovní postupy, aby se 
p�edcházelo úraz�m a poškození zdraví zú�astn�ných zam�stnanc�. 

Vyzna�ení t�žišt�  

Pokud se u manipula�ní jednotky nenachází t�žišt� v jejím geometrickém st�edu, musí být 
jeho skute�ná poloha vyzna�ena. Manipulace s takovouto manipula�ní jednotkou je vždy 
spojena se zvýšeným nebezpe�ím – kup�. p�i použití zejména zdvižného vozíku hrozí ztráta 
jeho stability. Zna�ku „T�žišt�“ dle p�iloženého obrázku je t�eba umístit (pokud je to možné) 
na všech šesti st�nách p�íslušné manipula�ní jednotky, minimáln� však na �ty�ech bo�ních 
st�nách a to v místech skute�ného promítnutí polohy t�žišt�. 

 V sou�asné dob� je umíst�ní zna�ky v takovémto p�ípad� ú�elné.  
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Pokud se p�edpokládá s takovouto manipula�ní jednotkou ru�ní manipulace, m�la by být dále 
ozna�ena t�žší strana p�íslušné manipula�ní jednotky. 

Stohovatelnost manipula�ních jednotek  

Manipula�ní jednotky vytvo�ené použitím p�epravních prost�edk� uzp�sobených pro 
stohování nesm�jí zabra�ovat jejich stohování. Posouzení možnosti stohování navrhovaných 
manipula�ních jednotek (jejich ukládání jedné na druhou bez pomoci polic �i regál�) by m�li 
zam�stnavatelé v�novat pot�ebnou pozornost. 

Manipula�ní jednotky vytvá�ené za pomoci p�epravních plošin nejsou ur�eny pro stohování.  

Zvlášt� zodpov�dn� je t�eba posuzovat p�ípady, kdy jako p�epravní prost�edky mají být 
použity prosté palety; – a to zejména ve vazb� na stabilitu p�ípadného stohu, jakož i 
p�edpokládanou stohovací nosnost. Pokud by tvar a provedení manipula�ní jednotky 
nezaru�oval pot�ebnou stabilitu z ní vytvo�eného stohu, lze pro možnost stohování takovéto 
manipula�ní jednotky použít vhodnou horní konstrukci palet – kup�. nástavný rám, který se 
nasadí na prostou paletu. 
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Pokud by stohovací nosností (p�i dané stohovací výšce – výšce stohu m��ené od podlahy k 
hornímu okraji stohu) byla ohrožena homogenita a celistvost zejména první manipula�ní 
jednotky ve stohu a hrozilo by její znehodnocení až destrukce, lze jako horní konstrukci 
palety požít vhodnou nástavbu palety. Lze ji rovn�ž nasadit na prostou paletu; navíc je ale 
vybavena též stohovacím systémem, �ímž umož�uje prom�nit p�vodní prostou paletu bu� na 
paletu ohradovou, nebo sloupkovou. 

Pokud dochází p�i ložení palet (zejména ohradových, sloupkových atd.), jakož i p�epravek, 
ukládacích beden apod. k jejich p�epl�ování, potom z takto vytvo�ených manipula�ních 
jednotek nelze vytvá�et stabilní a tudíž bezpe�né stohy. Manipula�ní jednotku v následující 
vrstv� nelze bezpe�n� usadit do stohovacího systému manipula�ní jednotky umíst�né ve 
vrstv� p�edcházející; v�tšinou dokonce její dno i dosedne na horní plochu materiálu loženého 
na spodním p�epravním prost�edku. Pokud ložený materiál nevytvo�il ani odpovídající 
vodorovnou horní plochu, je z�ícení p�íslušného stohu dokonce zna�n� pravd�podobné. 
Rovn�ž rozebírání stohu vytvo�eného z objemov� p�epln�ných manipula�ních jednotek je 
mimo�ádn� nebezpe�né. 

Ochrana loženého materiálu  

Manipula�ní jednotky musejí být vytvá�eny tak, aby p�i provád�né manipulaci, p�eprav� a 
skladování poskytovaly ochranu loženému materiálu. Volba materiálu p�epravního obalu by 
se m�la �ídit mj. povahou výrobku, zp�soby volené manipulace, p�epravy a skladování. 

Dovolené zp�soby manipulace – manipula�ní zna�ky  

Tv�rce manipula�ní jednotky má za povinnost jednozna�n�, z�eteln� a �iteln� vyzna�it 
dovolené zp�soby manipulace, p�epravy a skladování vytvá�ené manipula�ní jednotky. 
Manipula�ní grafické zna�ky jsou normalizovány. Povinnost jednozna�ného, z�etelného a 
srozumitelného zna�ení manipula�ních jednotek p�ímo vyplývá z bezpe�nostních p�edpis� (§ 
3 odst. 1 písm. p) na�ízení vlády �. 378/2001 Sb.). 

Manipula�ní zna�ky se p�ednostn� malují nebo tisknou na manipula�ní jednotku (balení) nebo 
se nalepují zna�ky na etiketách. Mohou být orámovány v mezních linkách. Barva zna�ky je 
�erná. V p�ípadech kdy pro barvu balení (manipula�ní jednotky) není �erná manipula�ní 
zna�ka jasn� viditelná (�itelná), je t�eba upravit barevn� pozadí pro umíst�ní manipula�ní 
zna�ky. V takovémto p�ípad� jako kontrastní barva pozadí se p�ednostn� volí bílá barva. 

Pokud v od�vodn�ných p�ípadech nelze vytvá�enou manipula�ní jednotku ozna�it manipula�ním zna�ením, musí dovolené 
zp�soby manipulace, p�epravy a skladování obsahovat její pr�vodní dokumentace.  

Jsou používány dále uvedené manipula�ní zna�ky s uvedenými významy. 
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K�ehké  

Manipula�ní zna�ka „K�ehké“ se umístí poblíž levého horního rohu na všech �ty�ech svislých 
st�nách t�ch balení, která mohou být poškozena p�sobením �initel� mechanického namáhání 
jako jsou ot�esy, rázy, vibrace apod. 
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Nepoužívat hák�  

Manipula�ní zna�ka „Nepoužívat hák�“ se umístí na náklady, u kterých by použití hák� 
poškodilo obal a vedlo ke znehodnocení nebo ztrát� výrobku. 
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Tímto sm�rem nahoru  

Manipula�ní zna�ka „Tímto sm�rem nahoru“ se umístí poblíž levého horního rohu na všech 
�ty�ech svislých st�nách t�ch balení, u kterých by zm�na polohy nákladu mohla zp�sobit jeho 
poškození – dle uvedeného p�íkladu. Náklady takto ozna�ené musí být p�i p�eprav�, 
skladování, nakládacích i vykládacích manipula�ních prací vždy v poloze, p�i níž sm��ují 
šipky nahoru. Pokud se umístí též zna�ka „K�ehké“, dá se zna�ka „Tímto sm�rem nahoru“ 
blíž k rohu p�epravního balení – dle obrázku písm. b). 
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Chránit p�ed slune�ním sv�tlem  

Manipula�ní zna�ka „Chránit p�ed slune�ním sv�tlem“ se použije v p�ípadech, kdy se 
vyžaduje ochrana proti škodlivému p�sobení tepla. Takto ozna�ené manipula�ní jednotky se 
p�i p�eprav�, provád�né manipulaci a skladování nesm�jí ponechat na slunci a v blízkosti 
tepelných zdroj�. 
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Chránit p�ed radioaktivním zá�ením  

Manipula�ní zna�ka „Chránit p�ed radioaktivním zá�ením se použije v p�ípadech, kdy by 
radioaktivní zá�ení snížilo nebo zcela zni�ilo hodnotu obsahu balení. 
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Chránit p�ed dešt�m  

Manipula�ní zna�ka „Chránit p�ed dešt�m“ ozna�uje manipula�ní jednotky, které z d�vodu 
ochrany p�ed dešt�m nesm�jí být p�epravovány na otev�ených dopravních prost�edcích bez 
ochrany a sou�asn� nesm�jí být skladovány v nezast�ešených skladových objektech a dále na 
zemi bez použití podložky. 
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Nevalit  

Manipula�ní zna�ka „Nevalit“ upozor�uje na zákaz valení p�íslušné manipula�ní jednotky 
(p�epravního balení). Doporu�uje se tuto zna�ku nanášet spolu se zna�kou „Tímto sm�rem 
nahoru“ – viz výše. 
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Zde nepoužívat ru�ní vozík  

Manipula�ní zna�ka „Zde nepoužívat ru�ní vozík“ ozna�uje st�nu manipula�ní jednotky 
(p�epravního balení), ke které se nesmí umístit ru�ní vozík (jednokolový i dvoukolový), 
protože by mohlo dojít zdvihem vozíku k poškození bu� p�íslušného balení nebo jeho 
obsahu. 
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Nepoužívat vidlice  

S manipula�ní jednotkou (p�epravním balení) ozna�enou manipula�ní zna�kou „Nepoužívat 
vidlice“ se nesmí manipulovat vidlicovými vozíky. Nem�la by být ale provád�na žádná 
vidlicová manipulace – tj. manipulace pomocí vidlic. 
 
K manipulaci by dále nem�ly být kup�. používány tzv. „euro záv�sy“, umož�ující vidlicovou manipulaci pomocí zdvihacích 
za�ízení – viz názorný obrázek.  
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Upnout zde  

Manipula�ní zna�ka „Upnout zde“, umíst�na na bo�ních st�nách p�íslušného balení, 
upozor�uje na místa ur�ená k upnutí p�im��eným bo�ním stiskem pro zamýšlenou 
manipulaci. 
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Zde neupínat  

Na st�nách ozna�ených manipula�ní zna�kou „Zde neupínat“ se nesmí manipulovat 
manipula�ní jednotkou (p�epravním balením) upnutím do bo�ních �elistí. 
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Hmotnostní limit stohování  

Manipula�ní zna�ka „Hmotnostní limit stohování udává maximáln� p�ípustné stohovací 
zatížení. Má mimo�ádný význam a to jak p�i p�eprav�, tak zejména ve skladovém 
hospodá�ství. Upozor�uje na omezenou možnost stohování z hlediska zatížení manipula�ních 
jednotek (skladových jednotek) p�i p�eprav� a skladování. 
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Omezení po�tu vrstev ve stohu  

Manipula�ní zna�ka „Omezení po�tu vrstev ve stohu“ udává maximální po�et stejných 
manipula�ních (skladových) jednotek, které mohou být na sebe stohovány, p�i�emž „n“ 
p�edstavuje jejich mezní po�et. 

Stohovat lze zásadn� pouze zcela stejné manipula�ní jednotky (vytvo�ené kup�. ze stejných typ� palet) 
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Nestohovat  

Manipula�ní jednotky (p�epravní balení) ozna�ené manipula�ní zna�kou „Nestohovat“ 
nesm�jí být stohovány, a v pr�b�hu p�epravn�-manipula�ního cyklu nesmí na n� být ani ložen 
jakýkoliv materiál (náklad) – nesm�jí být jakkoliv zat�žovány. 
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Místo zav�šení  

Manipula�ní zna�ka „Místo zav�šení“ upozor�uje na místo (místa), kde musejí být umíst�ny 
�et�zy, pop�. lana apod . pro zvedání manipula�ní jednotky (nákladu). Zna�ka se nanáší, je-li 
umíst�ní záv�s� pro zdvihání v jiném míst� nebezpe�né nebo m�že vést k poškození výrobku 
nebo obalu. 
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Teplotní meze  

Manipula�ní zna�ka „Teplotní meze“ upozor�uje na krajní meze teplot, kterým m�že být 
manipula�ní jednotka vystavena p�i p�eprav�, manipulaci a skladování. 
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Poškozené a nezna�ené p�epravní prost�edky  

Pro tvorbu manipula�ních jednotek nesm�jí být použity poškozené a nezna�ené p�epravní 
prost�edky. P�epravní prost�edky ur�ené ke tvorb� manipula�ních jednotek (zejména za�azené 
do pravidelných p�epravn�-manipula�ních cykl�) podléhají �asem opot�ebení, které m�že vést 
až k jejich závažnému poškození. Pokud jsou takto poškozené p�epravní prost�edky i nadále 
používány, hrozí vysoké riziko, a to v rámci celého logistického �et�zce (poškození života a 
zdraví zú�astn�ných osob, poškození až znehodnocení manipula�ní jednotky a jejího obsahu, 
jakož i ekologické a ekonomické ztráty apod.). V této souvislosti by zam�stnavatelé m�li 
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vhodnou formou stanovit a vyhlásit následující zásadu a sou�asn� i p�ijmout pot�ebná 
opat�ení k jejímu zajišt�ní. 

Poškozené p�epravní prost�edky musejí být odborn� opraveny, nebo vy�azeny 
z provozu.  

 
1) V rámci napl�ování uvedené zásady je kup�. t�eba provád�t kontroly (prohlídky) všech p�epravních prost�edk� ur�ených 
ke tvorb� manipula�ních jednotek.  
2) P�i použití neozna�eného p�epravního prost�edku by tv�rce manipula�ní jednotky nem�l pot�ebné informace zejména o 
nosnosti a stohovatelnosti p�íslušného prost�edku, p�i�emž by se mohlo jednat i o nevratnou paletu (paletu ur�enou pouze na 
jedno použití). Proto je použití neozna�ených prost�edk� zakázáno.  


