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ZÁKLADNÍ POKYNY  PRO  PŘEPRAVU,  MANIPULACI  A 

SKLADOVÁNÍ SKLA 
 
 
 
Skla mohou vlivem nesprávné přepravy, manipulace a skladování prasknout.   
 
Dodržujte prosím tato základní pravidla: 
  
• skla při přepravě, manipulaci a skladování musí být zásadně ve svislé poloze 
 
• sklo musí být řádně zajištěno proti posunutí a pádu 
 
• skla nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, jako jsou déšť, sníh, vysoká vlhkost, mráz a náhlé 

změny teplot 
 
• skladovaná skla musí být chráněna před přímým slunečním zářením (nebezpečí tepelného lomu 

hrozí zvlášť u probarvených, ornamentních skel, drátoskel a u skel izolačních a bezpečnostních 
lepených) 

 
• skla je třeba chránit před mechanickým poškozením (zejména hrany) 
 
• skla se skladují na stojanech nebo konstrukcích ve svislé poloze,                                                    
 kolmo k základně, která je od horizontální linie vychýlena o 10-15o   
 a je zajištěna proti pádu              
 
• při přepravě a skladování musí být sklo postaveno na hranu  
 na měkkou podložku (měkké dřevo, plsť, guma, apod.)                                 
 
• maximální počet kusů skel, které lze opírat v jedné řadě  
 za sebou je 20 ks (u plochy do 1 m2), případně 10 ks  
 (u plochy nad 1 m2) 

 
• při přepravě, manipulaci a skladování je potřeba zamezit  
 vzájemnému přímému kontaktu skel, proto se mezi plochy  
 vkládá distanční materiál (papír, fólie, karton, korek, plast  
 nebo jiný pružný materiál), mechanicky a chemicky netečný  
 ke sklu; proklady se umísťují v rozích (cca 100 mm od okrajů), u větších formátů (cca 800 x 800 mm 

a více) se umísťují i uprostřed hran a ploch  
 
• při přepravě musí být bedny se sklem umístěny na pomocné konstrukci svisle ve směru jízdy; bedny 

musí být upevněny ke konstrukci, jakož i konstrukce k  vozidlu tak, aby byla vyloučena možnost 
posunu, kývání a pádu 

 
• při dopravě skel na transportních stojanech musí být na nich skla a stojany na vozidle zajištěny tak, 

aby byla vyloučena možnost jejich posunu, kývání a pádu 
 
• sklo v bednách je možné skladovat pouze za podmínky, že tyto nebyly vystaveny vlhkosti (dešti), 

ujistěte se proto o stavu beden před jejich skladováním a v případě známek vlhkosti skla z beden 
ihned vyjměte 

 
• při dlouhodobém skladování izolačních skel (déle než 1 měsíc) je třeba chránit sklo před světlem, 

protože tmely používané při výrobě mění vlivem UV záření své vlastnosti  
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• některé specifické výrobky ze skla jako např. drátoskla, protipožární skla, řezaná skla s  měkkou 

vrstvou, apod. vyžadují zvláštní podmínky pro skladování či manipulaci, a proto si vyžádejte 
v jednotlivých případech doporučení od výrobce  

 
 
V případě nedodržení výše uvedených zásad může dojít k  poškození či lomu skel. Takováto poškození 
či lomy však nemohou být důvodem k oprávněné reklamaci. 
 
 

http://www.glassolutions.cz/

