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Technologický postup 
 pri osadení dopravných značiek  

 
 
 
 Zvislá dopravná značka (DZ) na hliníkovom a FeZn podklade má na zadnej strane pevne nastrelený, C - 
profil, ktorý sa uchytáva o DZ nastreľovacou skrutkou M6/10 ( počet a dĺžka C - profilov závisí od tvaru 
a veľkosti dopravnej značky) a po obvode je vyrábaná bez okraja, s vloženým hliníkovým profilom, alebo 
tvarovaným okrajom.  
 Dopravná značka sa montuje upínacími svorkami (ďalej objímka) z FeZn, AL podľa typu nosiča (rúra 60/2, 
60/3 -USZ, jakel 40x40 USZ -40x40, stĺp VO a iné konštrukcie USZ -VO a Bandimex páska)  Objímky sa 
uchytávajú na vrchnom (aj strednom) a spodnom C – profile, pomocou skrutiek M8/30 s podložkou 
a maticou M8. Jeden nosič 2ks objímok, dva nosiče 4ks objímok. Počet objímok je závislý na počte 
nosičov, na ktoré bude DZ montovaná. 

 
Typy nosičov DZ : 

 
1. nosič - hliníková, alebo pozinkovaná rúra priemeru (Al_60/3, FeZn 60/2, 60/3 )  
 
2. nosič  - I profil č.120.  
 

3. nosič  - I profil č.140 – 180 
  

4. portálové konštrukcie 
 

Vzájomná vzdialenosť nosičov 1. je daná tvarom DZ : 
 
Trojuholník 1250 – osová vzdialenosť nosičov od 200mm, nosič nesmie prevyšovať DZ. 
Kruh 900 - osová vzdialenosť nosičov od 200mm, nosič nesmie prevyšovať DZ.  
Štvorec 750/750 - samostatný - osová vzdialenosť nosičov od 200mm, platí aj pre kosoštvorec (DZ 
D1).   
Obdĺžnik s vodorovnou hranou 750 - osová vzdialenosť nosičov od 200mm, nosič nesmie prevyšovať      
hornú hranu DZ.  
Obdĺžnik s vodorovnou hranou 1000 - osová vzdialenosť nosičov od 200 mm do 1000mm, /najčastejšie 
používaná vzdialenosť je 500 mm/ nosič nesmie prevyšovať hornú hranu DZ.  
Obdĺžnik s vodorovnou hranou 1500 - osová vzdialenosť nosičov od 200 mm do 1000mm, /najčastejšie 
používaná vzdialenosť je 1000 mm/ nosič nesmie prevyšovať hornú hranu DZ.  
 

Vzájomná osová vzdialenosť pri troch nosičoch je od 200 mm do 1000 mm. /najčastejšie 
používaná vzdialenosť je 500 mm/ 

 
Os nosiča DZ  musí byť vždy umiestnená symetricky voči zvislej osi DZ, rovnako ako  centrálna os 
dvojice nosičov. 
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Určenie typu, rozmeru a množstva nosičov: 
 
 
Celková dĺžka nosiča : 
 
A – výška dopravnej značky  - tab. 1 
B – vzdialenosť spodného okraja doprav - 
       nej značky od krajnice  - tab. 2 
C – rozmer základu  - tab.3 
V celkovej dĺžke musia byť akceptované 
konkrétne podmienky staničenia doprav - 
ných značiek. 

                  
tab.1 

 
A - Výška dopravnej značky  
( pre kruhy -  konktrétne podľa priemeru DZ, pre  štvorce a obdĺžniky podľa výšky DZ ) 
 
 

tvar 

 
 
 

  

rozmer 
(mm) 

1250 900 700 1250 900 700 750 500 

A 
(mm) 

1100 800 600 1100 800 600 900 700 

tab.2      

B - Vzdialenosť spodného a bočného  okraja dopravnej značky od krajnice, vrátane bilboardov  
 

 
 NOSIČE – DĹŽKA ( m ) 
Pri určovaní celkovej dĺžky je potrebné akceptovať zásady osadzovania ( STN  01 8020 )  : 
- spodný okraj dopravnej značky od spevnenej časti krajnice v obci 2000 mm 
- spodný okraj mimo obce 1200 mm 
- spodný okraj na diaľniciach a rýchlostných cestách je min. 1300 mm 
- bočný okraj DZ je 500 – 2000mm 
- bočný okraj na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách od 700 mm a viac 
- výnimku tvoria značky „A 27, a, b, A 28 a, b, A 29 a, b,  IS 27, IS 28, IS 29, IS 30, IS 30 a, 31, IS 32 a, 

IS 32 b, IS 32 c  so spodným okrajom 400 až 800 mm a 
značky „C 6 a, b, c, Z4 a, Z4 b, Z4 c“ umiestnené na ostrovčeku, so spodným okrajom najmenej od 400 
mm 
 

tab. 3 
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C – Typ a počet nosičov, určenie rozmeru základu 
 

 

NOSIČE – TYP, POČET KUSOV 
Rozmery dopravných 

značiek (mm) 
Obrázok Nosiče 

 
 K500, K 700 
 
300x200, 400x1200, 500x150, 
500x300, 500x700, 500x1000, 
600x300, 700x200, 700x300, 
700x330, 700x500 
 
Stop 500, stop 700 
 
KŠ 500x500 
 
T700, T900 
 
                             
  

 

                   
 
 

 
 
 

 
 
 

Al φ 60/3 
FeZn 60/2 
FeZn 60/3 

 
 
 

 
 
 
1 

Rozmer základu 0,5 x 0,5 x 0,8 m 

Rozmer  DZ (mm)   
 
              
K900 
 
750x1000,  900x200, 
900x300,1000x500, 
100x750, 1000x1000, 
1000x1500, 1100x330,  
1500x330, 1500x500 
1200x400, 1200x800, 
1400x1000 
 
Stop 900 
 
KŠ 750x750, 1000x1000 
 
T1250 
 
 
                 
                 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Al φ 60/3 
FeZn 60/2 
FeZn 60/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 Rozmer základu šírka DZ x 0,5 x 0,8 m 
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NOSIČE – POČET KUSOV 
Rozmery DZ 

( mm ) 
  Nosič ks 

 
 
 

1500 x 1000 
1500 x 1500 
2000 x 1500 
2500 x 1500 

 
 
 
 

 

                 
 

 
 
 

Al φ 60/3 
FeZn 60/2 
FeZn 60/3 

 
 
 
 
3 

Rozmer základu šírka DZ x 0,6x 0,8 m 
Rozmery DZ 

(mm) 
  Nosič ks 

 
1000 x 1500 
1500 x 1500 
2000 x 1500 
2000 x 2000 
2500 x 1500 

 
 

 

                   
 

 
 
 
 

I 120 

 
 
 
 
2 

Rozmer základu šírka DZ x 0,6 x 1 m 

 
Rozmer základu je orientačný a skutočná realizácia môže byť prispôsobená pre konkrétny terén. 
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NOSIČE – POČET KUSOV 
Rozmery DZ 

(mm) 
Rozmer základu  Nosič ks 

3000 x 1500 
 
3000 x 2500 
 
3000 x 3000 
 
3500 x 3000 
 
4000 x 3000 
 
4000 x 3500 
 
4000 x 4000 
 
4500 x 4000 
 
5000 x 4000 
 
5000 x 4500 
 
5000 x 5000 
 
5500 x 5000 
 
5000 x 6000 

šírka DZ x 0,6x 1 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1m  
 
šírka DZ x 0,6 x 1,2 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1,2 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1,2 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1,2 m  
 
šírka DZ x 0,6 x 1,5 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1,5 m 
 
šírka DZ x 0,6 x 1,5 m 
 
 

 
                   
 
  
   

 
 

I 120 
 

 I 120 
 

 I 140 
 

I 140 
 

 I 140 
 

I 140 
 

I 160 
 

I 160 
 

I 160 
 

I 160 
 

I 160 
 

I 160 
 

I 180 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

 
Rozmery základu, typ a počet nosičov môžu byť upravované pre potreby konkrétnej stavby samostatne.  
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1. Postup montáže DZ na hliníkovom a FeZn podklade na nosič 
 (pozinkovaný resp. hliníkový stĺpik priemeru 60/3, resp.60/2): 

 
  
Pre montáž je potrebný vidlicový, alebo nástrčkový kľúč – rozmer 13, prípadne rázový uťahovací kľúč 
 
 Nosič resp. dvojica nosičov musí byť pred montážou osadená podľa STN 01 8020 (v zmysle zmien 
a doplnkov) a Zásad pre používanie zvislého dopravného značenia na pozemných komunikáciách.    
 

1. Použitie Upínacej svorky dvojdielnej: 
 

a) Skrutku M8/20 vložiť do C – profilu, osadiť pevnú časť objímky na skrutku, vložiť podložky a matice. 
Zaskrutkovať tak, aby os objímky bola v osi DZ pri jednom nosiči, resp.  pri dvojici nosičov bola os 
objímky posunutá symetricky od osi DZ v  určenej osovej vzdialenosti nosičov. Vytvoriť pevné spojenie 
značky s objímkou. 

 
b) Povoliť skrutky na poloobjímke a nasunúť značku s celou objímkou na nosič, resp. úplne uvoľniť 

poloobjímku. Priložiť značku objímkou, ( objímkami ) k nosiču ( podľa určenej výšky od terénu a s 
natočením voči osi cesty v zmysle STN 01 8020 ), priložiť poloobjímku z druhej strany nosiča, vložiť 
skrutku M8/30mm,  podložku a zaskrutkovať matice na všetkých objímkach. 

 
c) Pred úplným dotiahnutím matíc objímok vizuálne skontrolovať umiestnenie DZ a dorovnať výšku DZ na 

nosiči od cesty, resp. chodníka a natočenie vzhľadom na os cesty v zmysle STN 01 8020. Vytvoriť pevné 
spojenie objímky s nosičom. 

 
2. Použije Upínacej svorky jednodielnej: 
 

a) Skrutku M8/30 vložiť do C – profilu, osadiť objímku  na skrutku, vložiť podložky a matice. Zaskrutkovať tak, 
aby os objímky bola v osi DZ pri jednom nosiči, resp.  pri dvojici nosičov bola os objímky posunutá 
symetricky od osi DZ v  určenej osovej vzdialenosti nosičov.  
 

b) Nasunúť značku s objímkou na nosič. 
 

c) Pred úplným dotiahnutím matíc objímok vizuálne skontrolovať umiestnenie DZ a dorovnať výšku DZ na 
nosiči od cesty, resp. chodníka a natočenie vzhľadom na os cesty v zmysle STN 01 8020. Vytvoriť pevné 
spojenie objímky s nosičom. 
 

 
  Obdobne sa vykonáva montáž dopravnej značky na nosič pre prenosné dopravné značenie, na nosič 

štvorcového prierezu_jakel 40x40 pri použití objímky USZ_40x40 z FeZn .  
 

Pre montáž na stĺp verejného osvetlenia (VO), alebo inú konštrukciu sa mení spôsob uchytenia na 
nosič vzhľadom k použitej objímke USZ_VO. Objímka má dve časti. 

- pevná časť sa pomocou skrutiek M8/20 zasunutých v C - profile cez podložku maticou               
      zaskrutkuje k dopravnej značke na každom C - profile. 
- značka sa pevnou objímkou na rubovej strane priloží  k stĺpu VO, resp. konštrukcií, o ktorý sa pevne 

pripevní pomocou pásky a spôn Bandimex. Montáž si vyžaduje použitie špeciálnych klieští. 
- pred stlačením spôn a pevným zaistením pásky je nutné vizuálne skontrolovať výšku DZ nad terénom 

a natočenie na os cesty v zmysle STN 01 8020 a zásad. 
 
 
Os nosiča DZ  musí byť vždy umiestnená symetricky voči zvislej osi DZ, rovnako ako  centrálna os dvojice 
(trojice) nosičov !  
 

 
 



 

 
IČO: 36000124  -  IČDPH: SK2020434856  -  Bankové spojenie: 2627370485/1100 

Tel.: 043/4220 031  -  Fax.: 043/4220 035  -  E-mail: hakom@hakom.sk 

 
2. Montáž DZ na hliníkovom a FeZn podklade  

na dvojicu nosičov I č.120 : 
 
Dopravné značky (DZ) na hliníkovom a FeZn podklade sa montujú na dva nosiče z FeZn profilu I č.120. 

Vzájomná vzdialenosť nosičov je daná veľkosťou dopravnej značky. Môže byť od 500, do 1200mm. /zvyčajne 500 
mm, 1000 mm, 1200 mm/ 
 

Dopravné značky s plochou nad 1,5m2 sú vystužené po obvode lemom z hliníkového profilu a na  rubovej 
strane vystužovacím profilom I 50.Vystuženie sa realizuje horizontálne i vertikálne v ploche v intervale  od 0,8 m2 
po 0,9 m2  na celú plochu DZ. Vystuženie  (lem a I 50) zároveň slúži k uchyteniu DZ na nosič. 

 
Pevné spojenie DZ a nosiča sa realizuje Al upínacím blokom (UB). Minimálny počet upínacích blokov je 
šesť, na každom nosiči po tri (2x uchytenie na lem hore/dolu a 1x na výstuhu I 50). 
 
UB má skrutku M10/70 a k montáži je potrebný kľúč veľkosti 16, alebo17, prípadne rázový uťahovací kľúč 
podľa použitej matice a vodováhy.    

 
Pracovný postup pri montáži :  

 
1. Na zem (vozovku) položiť molitan. Následne položiť DZ prednou stranou na molitan. 

 
2. Odskrutkovať matice na upínacích blokoch aby sa dali ľahko nasunúť na lem a I - profily.  

 
3. Nosiče položiť na dopravnú značku - nosič(e) o lem a umiestniť ich tak, aby sa horná hrana DZ kryla 

s vrchom nosičov. Os dopravnej značky musí byť v centrálnej osi oboch stredov nosičov. 
 

4. Na jednom nosiči hore, vložiť pod lem DZ - kratším jazýčkom profilu UB stranou, kde je hlava skrutky 
(zaistená proti otáčaniu). Strednú podložku UB otočiť tak, aby plocha s výrezom bola nad I profilom. Vrchnú 
časť UB s maticou vložiť kratším jazýčkom nad I profil a dotiahnuť maticu cez pérovú podložku. Vytvoriť 
pevný spoj DZ a nosiča. Postup zopakovať na druhom nosiči 

 
5. Ďalej postupovať smerom dolu. Na výstuhe sa UB založí rovnakou časťou ako na lem, na výstuhu I 50 a spojí 

sa pevne na oboch nosičoch zaskrutkovaním matice cez pérovú podložku. Na spodnej hrane sa DZ upevní 
lemom o nosič ako v hornej hrane dvojicou UB. 

 
6. Skontrolovať umiestnenie nosičov k centrálnej osy DZ. 

 
7. DZ s pripevnenými nosičmi musí byť osadená podľa STN 01 8020 a zásad pre používanie zvislého 

dopravného značenia na pozemných komunikáciách v predpísanej výške nad terénom (vozovka, 
chodník) 
 

8. Vizuálne skontrolovať umiestnenie DZ na nosičoch – výška od cesty, alebo chodníka.  
 
     
3. Montáž veľkoplošnej DZ s AL lemom na hliníkovom a FeZn podklade na nosiče I č.120 

- 180 : 
 

Veľkoplošné dopravné značky na hliníkovom a FeZn podklade nad plochu DZ 4m2 vrátane bilboardov sa 
montujú na  nosiče FeZn profilu I č.120 - 180. 

Počet nosičov je závislý na rozmeroch DZ, pričom minimálny počet nosičov sú 3.  
Vzájomná vzdialenosť nosičov je daná veľkosťou dopravnej značky. Môže byť od 500mm do 1500mm., 

prípadne je daná veľkosťou dopravnej značky a počtom nosičov. 
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Nosiče musia byť pred montážou osadené podľa STN 01 8020 a zásad pre používanie zvislého 
dopravného značenia na pozemných komunikáciách.    

Dopravné značky s plochou nad 4m2 sú vystužené po obvode lemom z hliníkového profilu a na  rubovej 
strane vystužovacím profilom I 50. Vystuženie sa realizuje horizontálne i vertikálne v ploche do 0,9m2 na celú 
plochu DZ. Vystuženie  (lem a I 50) zároveň slúži k uchyteniu DZ na nosič. 
Pevné spojenie DZ a nosiča sa realizuje Al upínacím blokom (UB). 
 

Počet upínacích blokov je závislý na veľkosti dopravnej značky, uložení na nosičoch a počte 
nosičov. Vždy je značka uchytená v hornej a spodnej časti o lem DZ na každom nosiči a zároveň o každý 
vodorovný výstuhový profil I 50. 
 
UB má skrutku M10/70 a k montáži je potrebný kľúč veľkosti 16, alebo17, prípadne rázový uťahovací kľúč 
podľa použitej matice a vodováhy, rebrík resp. zdvíhaciu plošinu.    
 
Pri práci je nutné dodržať bezpečnostné predpisy pre práce vo výškach. 
 
 
 
 
Pracovný postup pri montáži :  
 

1. Na zem (vozovku) položiť molitan. Následne položiť DZ prednou stranou na molitan. 
 

2. Odskrutkovať matice na upínacích blokoch aby sa dali ľahko nasunúť na  lem a I - profily.  
 

3. Nosiče položiť na dopravnú značku - nosič(e) o lem a umiestniť ich tak, aby sa horná hrana DZ kryla 
s vrchom nosičov. Os dopravnej značky musí byť v centrálnej osi krajných nosičov(stred medzi osami 
nosičov). 

 
4. Na jednom nosiči hore, vložiť pod lem DZ - kratším jazýčkom profilu UB stranou, kde je hlava skrutky 

(zaistená proti otáčaniu). Strednú podložku UB otočiť tak, aby plocha s výrezom bola nad I profilom. Vrchnú 
časť UB s maticou vložiť kratším jazýčkom nad I profil a dotiahnuť maticu cez pérovú podložku. Vytvoriť 
pevný spoj DZ a nosiča. Postup zopakovať na krajnom a ostatných  nosičoch v hornej/dolnej hrane, čím sa 
vytvoria pevné oporné body. 

 
5. Ďalej postupovať smerom hore (dolu). Na výstuhe sa UB založí rovnakou časťou ako na lem na     výstuhu 

I 50 a spojí sa pevne na všetkých nosičoch zaskrutkovaním matice cez pérovú podložku. Na hrane sa DZ 
upevní lemom o nosič UB a pevne sa  dotiahnu  všetky matice. 

. 
 

6. Skontrolovať umiestnenie nosičov k centrálnej osy DZ. 
 

7. DZ s pripevnenými nosičmi musí byť osadená podľa STN 01 8020 a zásad pre používanie zvislého 
dopravného značenia na pozemných komunikáciách, v predpísanej výške nad terénom (vozovka, 
chodník) 

 
8. Vizuálne skontrolovať umiestnenie DZ na nosičoch – výška od cesty, alebo chodníka.  

4. Montáž zvislých/veľkoplošných dopravných značiek na portálové konštrukcie: 
 
Pred montážou veľkoplošných portálových DZ vykoná dozor stavby vizuálnu kontrolu DZ . Potvrdí zhodu 
s predloženými vyhláseniami o parametroch s údajmi na certifikačných štítkoch, ktoré sú nalepené na zadnej časti 
dopravnej značky. 
Dopravné značky sa realizujú na základe schválenej projektovej dokumentácie, grafiku príslušnej DZ schvaľuje 
investor a dopravná polícia. 
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Nosiče – portály sa navrhujú pre každé umiestnenie nad cestou samostatne v zmysle  STN 73 1401. 

Dopravné  značky, ktoré sú určené k montáži na portálovej konštrukcií sú vystužené po obvode lemom 
z hliníkového profilu a na  rubovej strane vystužovacím profilom I 50. Vystuženie sa realizuje horizontálne 
i vertikálne v ploche v intervale od 0,8 m2 do 0,9  m2 na celú plochu DZ. Vystuženie  (lem a I 50) zároveň slúži 
k uchyteniu k AL I - profilu č.120, alebo180 (podľa veľkosti - plochy DZ),ktorý sa montuje ako súčasť vystrojenej DZ 
pre montáž k portálu na výšku DZ. Vzájomná vzdialenosť I- profilov je v intervale od 0,8 m po 1,2 m od seba. Sú 
umiestnené symetricky voči osi DZ z čoho vyplýva i ich počet (podľa rozmeru vodorovnej hrany). Pevné spojenie 
DZ a I - profilu sa realizuje upínacím blokom (UB). 

 
 Takto vystrojená DZ je pripravená k montáži na portálovú konštrukciu, ktorá musí byť vopred osadená 
a musí byť ukončená doba zrenia betónového základu. Výškové umiestnenie portálu  nad vozovkou musí 
zohľadňovať tvar a veľkosť dopravných značiek na ňom umiestnených s rezervou pre zachovanie podjazdnej výšky 
a spĺňať podmienku STN 01 8020. 
 

Pred montážou je nutné pripraviť úchyty pre montáž dopravnej značky na portál. Úchyty sa skladajú z dvoch 
kusov pásoviny, ktorých  dĺžka  závisí od výšky priečle portálu + 52mm, ( vo vzdialenosti 26mm od oboch krajov sú 
vyvŕtané otvory priemeru 12mm ). 

K montáži sa používajú celozávitové tyče priemeru 10 mm, ktorých dĺžka je totožná so šírkou priečlo portálu + 
60mm. Závitové tyče sa o priečlu na jednom konci upevňujú maticami s pérovými a hladkými podložkami a na 
druhom konci maticami s klinovými a hladkými podložkami. . Na každý I profil na DZ sa používa  dvojica takýchto 
úchytov   ( viď pracovný postup pri montáži ). 

K montáži je potrebný žeriav, zdvíhacia plošina resp. dve plošiny, kľúč veľkosti 16, alebo17, prípadne 
rázový momentový kľúč (podľa použitej matice), vodováhy.    

 
Pri práci je nutné dodržať bezpečnostné predpisy pre práce vo výškach. 

 
 

 
Pracovný postup pri montáži :  
 

 
1. Dopravnú značku zavesiť pomocou lana na hák žeriavu a vyniesť ju otočenú rubovou stranou I - profilmi k 

portálu.  
 

2. Z prednej plošiny (pokiaľ je pri montáži druhá plošina) pridržiavať značku, oprieť rubovou stranou I - 
profilom k portálu a upraviť ju výškovo a smerovo, aby bola osadená  podľa STN 01 8020 a Zásad pre 
navrhovanie a umiestňovanie orientačného DZ v predpísanej výške nad vozovkou (minimálne 520 cm 
spodný okraj DZ) a správne smerovo nad jazdným pruhom. 
 

 
3. DZ je stále zavesená na lane žeriavu. DZ sa do vodorovnej roviny upraví vodováhou resp. sa upraví podľa 

hrany DZ s rovinou portálu a zopakuje sa postup na krajnom a ostatných I - profiloch, čím sa vytvorí pevné 
spojenie DZ a portálu. Každý I - profil sa upevní dvojicou realizovaných úchytov. 
 
 

4. Po montáži úchytov sa vizuálne skontroluje umiestnenie DZ na portál a uvoľní sa lano žeriavu, čím je 
montáž DZ realizovaná. Pokiaľ je na portálovej konštrukcií viac DZ, postup sa opakuje. 
 

5. Pri montáži je nutné zabezpečiť okolie miesta montáže, pokiaľ sa realizuje za prevádzky na ceste, 
príslušným dopravným značením a zariadením na usmernenie dopravy a zabezpečenie miesta pre 
bezpečnosť vlastných pracovníkov a dodržiavať všetky ostatné bezpečnostné predpisy. 
 

6. Ak sa veľkoplošná DZ montuje nad tzv. živou vozovkou, použije sa k tomu podľa umiestnenia DZ spravidla 
pomalý jazdný pruh a krajnica, v krajnom prípade rýchly jazdný pruh. Môže byť aj striedavá kombinácia 
pruhov. Vtedy pri  montáži resp. demontáži portálových DZ je nutné vždy minimálne na 15 minút odstaviť 
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diaľnicu od prevádzky . Pri tejto výluke sa súčasne zafixujú DZ o portál pomocou Al profilov a strmeňov ( 
pásovina, závitové tyče, matice, podložky ), ktoré sú nad jazdným pruhom. Montáž pokračuje v uzavretej 
časti. Pred montážou je dôležité zabezpečiť krytie tzv. ochranu diaľničnými vozíkmi. 

 
 

E. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRI PREPRAVE, BALENÍ A SKLADOVANÍ DOPRAVNÝCH 
ZNAČIEK, ÚDRŽBE A ČISTENÍ 

 
 
 Balenie a ochrana dopravného značenia pred vlastnou prepravou a montážou je tiež tak dôležitá, ako 
vlastná výroba. Činná plocha značky musí byť nepoškodená.  
 Po dokončení aplikácie reflexnej fólie na podklad je veľmi dôležité s takto pripraveným materiálom 
zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu činnej plochy dopravnej značky. K tomuto je 
nutné vyrobené značky správne ochrániť a skladovať. 
 
 
 
 
 Balenie:  
 

 
 
 
 
 Pri skladovaní a preprave pred montážou je dôležité povrch chrániť prenášacov fóliou, ktorá samozrejme 
musí byť aplikovaná tak, aby pokrývala celú činnú plochu, v opačnom prípade je pravdepodobné, že dôjde k 
poškodeniu na nechránených miestach. 
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 Prenášacia fólia musí byť dobre a ľahko aplikovateľná a tiež tak dobre a ľahko odstrániteľná, nesmie 
zanechávať na povrchu žiadne zbytky lepidla a nesmie povrch kontaminovať či s ním hocijako reagovať. Mohlo by 
to negatívne ovplyvniť správanie a životnosť reflexného či laminačnej fólie. 
 
 
Doporučené ochranné prenášacie fólie s nízkou lepivosťou sú: 
 
44S56W - biela ochranná fólia hrúbky 0,11 mm 
7007AB - transparentná modrá ochranná fólia hrúbky 0,07 mm 
 
Ako alternatíva ku týmto prenášacím fóliám sa hodí zmršťovacia fólia bez lepidla, ktorou je možné dopravnú 
značku  niekoľkokrát obaliť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri použití ochranných filmov je veľmi vhodná aplikácia na jednotlivé panely ako posledný krok pri výrobe, 
pred samotnou kompletizáciou dopravnej značky ako celku. 
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 Úplne nevhodné sa ukázalo používanie komerčne grafických prenášacích pások, ich lepidlo je príliš 
silné a po aplikácií stále narastá jeho adhézia k podkladu.  
Odstránenie takejto pásky nie je jednoduché a lepidlo môže reagovať s povrchovou vrstvou ochrannej laminácie. 
Pretože sú tieto pásky určené na krátkodobé použitie, ich reakcia na zmeny teploty a vlhkosti spôsobujú krabatenie 
a po odstránení viditeľné stopy na povrchu. Tieto pruhu môžu vyvolávať rozdielne chovanie povrchu značky k vode 
a prípadným nečistotám a spôsobovať nechcené optické javy. Vzhľadom na problematické čistenie portálových 
dopravných značiek je dôležité týmto rizikám predchádzať. 
 
 
 
SKLADOVANIE 
 
 Skladovanie hotových značiek sa líši podľa predpokladanej doby ich montáže, podľa prostredia v ktorom 
sú značky uložené. 
Krátkodobé uskladnenie v niekoľkých dňoch neprináša riadne zvláštne riziká, iba by činné plochy nemali byť 
vystavené priamemu slnečnému žiareniu a extrémnym poveternostným podmienkam. 
V prípade dlhodobého skladovania už je tu veľký rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím. 
 V prípade, že sú značky skladované vo vnútornom prostredí bez priameho slnečného žiarenia a za 
stálych klimatických podmienok, môžeme ponechať na dopravných značkách ochranné prenášacie fólie 
ale nie dlhšie ako 6 mesiacov. 
 Pri skladovaní vo vonkajšom prostredí je bezpodmienečne nutné dopravné značky rozbaliť a 
odstrániť ochranné prenášacie fólie z povrchu. 
Žiadny ochranný film ani fólia, do ktorej sú dopravné značky zabalené, nesmie byť vystavený priamemu slnečnému 
žiareniu a dažďu. Pokiaľ je nutné značky skladovať vo vonkajšom prostredí musia byť prenášacie fólie odstránené. 
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Údžba a čištění  
 
 Dopravné značky opatrené ochranou lamináciou sa doporučuje čistiť výhradne prúdom čistej vody,  
/ideálne je použite záhradnej hodice a ručnou pumpou/.  Je zakázané používať vysokotlakové čističe. Vysoký 
tlak vody môže spôsobiť trvalé poškodenie povrchu dopravnej značky. 
 

 
 
 
 
 

F. BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÝ POSTUP PRI MANIPULÁCIÍ S VEĽKOPLOŠNÝMI ZNAČKAMI 
 

 
 

1. Pri manipulácií s  veľkoplošnými dopravnými značkami je táto činnosť možná jedine na základe stáleho 
dozoru zodpovedného pracovníka, ktorý vydá súhlas na prácu a kontroluje ju, a pred samotným vykonaním 
pracovnej činnosti oboznámi zamestnancov z bezpečnostným pracovným postupom pri manipulácií 
s veľkoplošnými dopravnými značkami. Zodpovedný pracovník sa snaží v maximálnej možnej miere vylúčiť 
ručnú manipuláciu s bremenami, a v prípade nemožnosti vylúčenia tejto práce zabezpečiť, aby táto 
manipulácia bola pre zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia. 
 

2. Pri ručnej manipulácií s dopravnou značkou - nakladaní je potrebné zabezpečiť dostatočný počet 
zamestnancov podľa hmotnosti značky na základe vyhlášky NR SR č. 281/2006 Z. z., ktorý určuje smerné 
hmotnostné hodnoty v rozmedzí 20 kg – 40 kg na jedného zamestnanca. Nakladá sa na pripravený stojan 
vždy maximálne dve dopravné značka na jednu stranu, to znamená maximálny počet 4 ks dopravných 
značiek na auto. Značky musia byť pevne spojené  viazacími prostriedkami (gurtňami), pričom každá 
dopravná značka musí byť upevnená samostatne, tak aby pri manipulácii s veľkoplošnými dopravnými 
značkami nedošlo k samovoľnému uvoľneniu. 

 
3. Pri ručnej manipulácií s dopravnou značkou - vykladaní dopravnej značky je  potrebné pred samotnou 

činnosťou skontrolovať, či nie sú uvoľnené viazacie prostriedky (gurtne), po kontrole uvoľniť a vyložiť 
samostatne najprv prvý kus dopravnej značky na jednej strane, potom samostatne na druhej strane. 
V prípade, že sa na stojane nachádzajú 2 ks dopravných značiek uvedená činnosť sa zopakuje najprv 
z jednej strany, potom z druhej strany. Pri vykladaní dopravnej značky je potrebné zabezpečiť dostatočný 
počet zamestnancov podľa hmotnosti značky na základe vyhlášky NR SR č. 281/2006 Z.z., ktorý určuje 
smerné hmotnostné hodnoty v rozmedzí 20 kg – 40 kg na jedného zamestnanca. 

 
4. Po vyložení dopravnej značky a jej uložení na rovný povrch sa na túto dopravnú značku upevnia I - profily  -

bod D. Dopravná značka sa upevní pomocou hákov  a reťazí na zdvíhacie  zariadenie (žeriav) a jej ďalšia 
montáž prebieha výlučne pomocou zdvíhacích  zariadení. 

 
 

 
 

G . Návod na betonáž dopravných značiek  
 

Betonáž základných a zväčšených DZ sa vykonáva ručne, betonáž veľkoplošných DZ buď ručne alebo 
strojovo s osadením do výkopu a postupným hutnením betónu  C16/20. 
Veľkoplošné prízemné DZ sa montujú buď osobitnou montážou  nosičov, alebo spolu s namontovaním DZ 
na I profily žeriavom alebo hydraulickou rukou. DZ sa osadí do výkopu  a postupným hutnením betónu 
C16/20 sa zabetónuje do výšky terénu. Povrch sa presype zeminou  - zahumusuje. 
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H . Návod na montáž dopravných značiek na pätku 
Dopravné značky sa uchytávajú do hliníkových pätiek, ktoré sú ukotvené do betónu za pomoci štyroch oceľových 
kotiev 12/140,. Vŕtanie sa vykonáva vrtákom hrúbky 12 mm do hĺbky 140 mm.  
Pri kotvení do asfaltu sa používa chemická kotva. Vŕtanie sa vykonáva vrtákom hrúbky min. 14 mm (max 16mm) 
do hĺbky 140 mm. Dopravná značka na nosiči sa zasúva do otvoru pätky a je prichytená dvojicou skrutiek, ktoré sa 
nachádzajú v otvore so závitom na pätke. 
 

 
 

 
 
 
 

I. BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY 
 
Okrem všeobecných zásad dodržiavania BOZP je potrebné striktne dodržiavať: 

- dopravná technika, stavebné stroje, strojné a elektrické zariadenia musia byť označené názvom či 
logom podzhotoviteľa, 

- každý pracovník musí používať na stavbe výstražnú vestu, 
- pri príchode  a počas vykonávaní prác budú pracovníci obmedzovať  plynulosť premávky len na 
čas nevyhnutný pre vykonávanie prác 

- Organizácia a označovanie uzávierok v zmysle schválených schém dočasného dopravného 
značenia   

 
 

II. KONTROLA 
 
Vizuálna kontrola prebehne raz do mesiaca na všetkých zariadeniach. Po kontrole sa spraví záver 

a prípadne škody či závady sa odstránia. 
 

III. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 

Práce, ktoré sú predmetom tohto TP, môžu vykonávať iba pracovníci poverení spoločnosťou, 
zdravotne a odborne spôsobilí pre vykonávanú prácu a preukázateľne  oboznámení s týmto TP, PD, 
plánom BOZP pre uvedenú stavbu, rizikami pri práci / Vyhl. MPSVaR č.147/2013, §3,ods.4 ), predpismi 
o ochrane ŽP a pod vedením vedúceho pracovníka zhotoviteľa, povereného riadením tejto činnosti. 
Všetci pracovníci vykonávajúci uvedené práce sú povinní používať adekvátne OOPP ( ochr. prilbu, 
zodpovedajúci prac. odev, zodpovedajúcu pracovnú obuv, ochr. rukavice atď. ) a musia byť oboznámení 
s príslušnými bezpečnostnými predpismi pri obsluhe stavebných strojov a ochrane pred požiarmi. 
O odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich práce na stavenisku, ako aj o všetkých 
školeniach a oboznámeniach pracovníkov musí byť na stavenisku (u stavbyvedúceho, majstra alebo iného 
vedúceho pracovníka, ktorý práce riadi ), dostupná platná a presná dokumentácia. Pri nesplnení tejto 
podmienky, uvedené práce na stavenisku nesmú pokračovať, resp. pracovník nespĺňajúci tieto podmienky 
musí stavenisko ihneď opustiť. Za splnenie týchto podmienok v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ 
(stavbyvedúci zhotoviteľa, alebo ním poverení vedúci pracovník, ktorí práce riadi ).       

 
Jedná sa o technologicky náročnú stavbu a všetky práce sa musia vykonávať pod vedením skúsených odborníkov. Na 

pracovisko (stavbu ) je zákaz vstupu nepovolaným osobám. Kvalita materiálov a predpísané postupy prác musia byť presne 
dodržiavané. Pri všetkých prácach je treba dbať na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce, zvlášť potom: 
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- Zákon NR SR č.124/2006  v znení neskorších predpisov O bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci 

- Zákon NR SR č.125/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov  O inšpekcii práce 
- Zákon č.311/2001Z.z. - v znení neskorších predpisov - Zákonník práce 
- Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Zb. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. Určuje povinnosti zamestnávateľa ako aj povinnosti zamestnancov 
- Vyhláška SBÚ č. 208/1991 Zb. – O bezpečnosti práce a technických zariadení na stavbe, údržbe 

a opravách vozidiel. 
- Vyhláška č. 508/2009 - na zaistenie BOZP a bezpečnosti tech. zariadení 
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. – O ochrane proti požiarom 
- Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. – O prevencii, určujú všetky potrebné protipožiarne opatrenia 

firmy na stavbe 
- Zákon NR SR č. 126/2006 – O verejnom zdravotníctve 
- NV SR 396/2006 – O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku 
- NV SR č. 247/2006 - o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri 

práci 
- NV SR 269/2006 - o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 
- Zákon NR SR č. 126/2006 - o verejnom zdravotníctve 
- NV SR č. 359/2006 - o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

nadmernej fyzickej prace 
- NV SR č. 387/2006 - o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci 
- NV SR č. 391/2006 - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- NV SR č. 392/2006 - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov                                                                                                         

 

Zodpovední zamestnanci – vedúci zamestnanci sú povinní – pri každej zmene technologického postupu alebo pri zmene 
koordinácie jednotlivých prác bezodkladne zoznámiť so zmenami všetkých zamestnancov. 

Pracovníci musia byť zoznámení tiež o všetkých dodávateľoch jednotlivých prác, ktoré sú súbežne vykonávané na stavenisku, 
poučení o možných rizikách a opatreniach pred týmito rizikami, ak tieto pracoviská susedia s pracoviskom pracovníka. Všetci 
pracovníci na pracovisku musia spĺňať odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre vykonávané práce a budú vybavení OOPP 
(pracovný odev, pracovná obuv, prilba, ochranné okuliare alebo štít, pracovné rukavice, reflexná vesta, atď.) 

Prístupové cesty k pracovisku musia byť stanovené tak, aby zamestnanci nevstupovali do pracovného priestoru strojov iných 
dodávateľov stavebných prác, alebo svojim jednaním neohrozovali ostatných zamestnancov. Zároveň vjazd stavebnej 
mechanizácie, dopravných prostriedkov a zamestnancov do vyznačeného pracovného miesta stavby zabezpečiť tak, aby nebola 
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žiadnym spôsobom obmedzená a ohrozená premávka v plynulom jazdnom pruhu. Ohrozený priestor – dosah pracovného stroja 
zväčšený o 2 m. 

Všetky otvory, jamy, kde hrozí nebezpečenstvo pádu musia byť zakryté alebo ohradené. Nezakrývajú sa iba tie otvory a jamy 
v ktorých sa pracuje! 

� Ak sú v blízkosti ďalší pracovníci musia byť jamy strážené zamestnancom, ktorý upozorní na nebezpečenstvo pádu. 
Vždy musia byť vybudované bezpečne prístupové komunikácie a zaistenie fyzických osôb proti pádu. Závady musia byť ihneď 
odstraňované. 

Žeriavnické práce a viazačské práce, ich postup je pevne stanovený v STN 27 0143. 

 

Manipulácia s bremenami 

• Pod dopravovanými bremenami, ani v ich blízkosti sa nesmie nikto zdržiavať 

• Pracovníci sa smú k bremenu priblížiť až po jeho ustálení v mieste, kde bude zložené. 

• Viazanie bremien vykonáva iba fyzická osoba preškolená ako viazač, v zmysle STN 27 0143. 

• Určený pracovník sa musí presvedčiť o správnom osadení bremena. 

• Pri manipulácii nie je dovolené vstupovať na závesné dielce, ani sa na ne nesmie odkladať pracovné náradie a 
materiál. 

 
Stroje a strojné zariadenie 

Dodávateľ stavebných prác je povinný vydať pokyny pre obsluhu a údržbu stroja, ktoré obsahujú požiadavky pre 
zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. (obsluha stroja – strojník má vždy strojný preukaz u seba). Dokumentácia strojov ( 
revízie, prevádzkové denníky ) bude dostupná k nahliadnutiu v stroji, alebo na stavenisku. Obsluha stroja pred započatím práce 
vykoná kontrolu a v realizačnom denníku zaznamená výsledok kontroly. Súčasne zaznamenáva závady stroja alebo 
prevádzkové odchylky zistené v priebehu predchádzajúcej prevádzky alebo používania stroja a s prípadnými závadami je 
riadne oboznámená striedajúca obsluha. Po ukončení práce alebo jej prerušení musí byť strojné zariadenie zaistené proti 
samovoľnému pohybu alebo neoprávnenému použitiu fyzickou osobou.  

Technologický predpis výkopových prác a odvozu zeminy na skládku je súčasťou plánu BOZP. 

IV. POŽIARNÁ OCHRANA 
 

Požiarna ochrana na pracovisku: je zaistená v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane v platnom znení. 

• V priestore skladovacieho kontajneru je zakázané umiestňovať zváraciu súpravu (autogén) spoločne s horľavými 
látkami a mazivami. (Nebezpečenstvo výbuchu) 

• Stanovisko zváracej súpravy bude označené tabuľkou STANOVISKO ZVÁRACEJ SÚPRAVY 

• Sklad horľavých kvapalín bude tiež vybavený HP práškovým 6kg - voľne prístupným. 

• Bude vykonané riadne označenie príručného skladu tabuľkou podľa triedy horľavosti (I, II, III, IV) a zákazom 
použitia otvoreného ohňa.   

• Skladový kontajner je vybavený práškovým hasiacim prístrojom o hmotnosti 6 kg.   
                                                                                                           

Keďže na stavbe nebude zriadené stavenisko, pri každej manipulácií s ohňom je potrebné vo vozidle ktorým je dopravovaná 
zváracia technika na stavbu aby boli minimálne dva penové hasiace prístroje. Tiež je nutné pri manipulácií s ohňom zriadiť 
osemhodinovú požiarnu hliadku. 

Všetci pracovníci stavby musia mať absolvované základné školenie BOZP, budú preukázateľne zoznámení s týmto TP a 
preškolení o ochrane životného prostredia, likvidácii odpadov a preukázateľne oboznámení s rizikami pri práci v zmysle 
vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. §3 ods.4. Budú zoznámení s Politikou IMS s pokynmi ochrany životného prostredia, 



 

 
IČO: 36000124  -  IČDPH: SK2020434856  -  Bankové spojenie: 2627370485/1100 

Tel.: 043/4220 031  -  Fax.: 043/4220 035  -  E-mail: hakom@hakom.sk 

s environmentálnymi aspektmi, ako i s bezpečnostnými predpismi, havarijným poriadkom, registrom rizík a bude dbané na 
dodržiavanie všetkých predpísaných ustanovení a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP). 

BOZP je ďalej kontrolovaná a zaisťovaná v zmysle predpisov uvedených v manuále BOZP a vnútropodnikovými predpismi, 
prípadne vnútropodnikovými predpismi prevádzkovateľov strojov a zariadení všetkých poddodávateľov. 

Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnosti práce na stavbe, za používanie ochranných pomôcok a udržiavanie poriadku na 
stavbe má majster a stavbyvedúci danej stavby. Títo pracovníci zodpovedajú za to, že všetci pracovníci boli riadne a 
preukázateľne poučení o bezpečnosti práce pri realizácii stavby. 

Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch bude na stavenisku vo vybranej bunke k tomu účelu vybavenej a viditeľne označenej. 

Vzhľadom k tomu, že stavebné práce patria k prácam so zvýšeným rizikom úrazov, je treba striktne dodržiavať:  - všetky 
nariadenia nadriadených 

 

 

V. RIZIKÁ OVPLYVŇUJÚCE BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE PRI PRÁCI 
 
Súpisy rizík, ktoré môžu vzniknúť pri činnostiach vykonávaných pracovníkmi a jej podzhotoviteľov 

a pri činnostiach ostatných zúčastnených organizácií na vyššie uvedenom stavebnom objekte si musia 
zodpovední zamestnanci jednotlivých zúčastnených firiem navzájom preukázateľne predať a prevziať 
a preukázateľne by mali zoznámiť s nimi svojich pracovníkov. Riziká sa týkajú i pracovníkov iných 
organizácií pohybujúcich sa na tom istom pracovisku v miestach ovplyvnených ich činnosťou.  

Pri pracovných činnostiach sú využívané strojné zariadenia – čerpadlá na vodu, bagre, nákladné 
vozidlá, zdvíhacie zariadenia a pod. Táto technika (v niekoľkých prípadoch sa jedná o vyhradené 
technické zariadenie) prináša zvýšenú mieru rizík a kladie dôraz na vysokú kvalifikáciu obsluhy a prísne 
dodržiavanie zásad BOZP a BP.  Základom týchto zásad sú „Pokyny pre obsluhu a údržbu“ technických 
zariadení, kde je spracovaná, okrem iných i prevencia možných rizík. „Pokyny“ sú súčasťou 
prevádzkovej dokumentácie každého pracoviska a sú k dispozícii každému pracovníkovi kedykoľvek 
k nahliadnutiu.  
 
 

VI. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 

Firma HAKOM  je držiteľom certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 pre plnenie povinností k ochrane životného prostredia. Tak 
bude postupované i na tejto stavbe, čo zahŕňa: 

� dbať na dodržovanie obmedzujúcich podmienok stanovených pre stavbu a neprekračovať limity stanovené 
pre zachovanie pohody v okolí stavby. To sa týka hlučnosti, prašnosti, dodržiavania časových obmedzení pre 
rušenie prácou apod. 

� na pracovisku a na vykázanom úseku zariadení staveniska udržovať poriadok a čistotu 
� evidovať odpad vzniknutý a predaný k likvidácii spôsobom stanoveným v „Nariadeniach ochrany životného 

prostredia“ a podľa platnej legislatívy. 
� udržiavať čistotu a poriadok i na určených dopravných trasách. Vozidlá vychádzajúce zo stavby budú čistené 

od blata a porastu, ktorého vzniku sa na stavbe nedá zabrániť. 
� emisie výfukových plynov budú obmedzené vypínaním motorov, pokiaľ stroj nie je pracovne nasadený 

Pri riešení mimoriadnych udalostí sa postupuje podľa „Havarijného plánu pracoviska“, ktorý vypracuje stavbyvedúci podľa 
skutočných podmienok stavby pred zahájením prác. 
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Pre špecifické prípady jednotlivých stavieb a technológií sa dá doplniť zoznam uvedených bodov, prípadne uviesť priamo 
limitné hodnoty a spôsoby ich merania a dokladovania. 

Stavba bude vybavená havarijným plánom vrátane predpísaných havarijných prostriedkov a odpovedajúcimi nádobami 
na likvidáciu odpadov vrátane identifikačných listov u nebezpečných odpadov. Jedná sa hlavne o komunálny zmiešaný odpad 
(s kódom 200301), triedený odpad – plasty (150102), nebezpečný odpad – absorbčné činidlá (150202) a obaly znečistené 
nebezpečnými látkami (150110). Likvidácia odpadov bude zaistená oprávnenou osobou, ktorú je stavbyvedúci povinný zaistiť. 
Pri stavebných prácach sa musia dodržiavať príslušné dopravné, bezpečnostné a zdravotné predpisy a 
používať osobné ochranné prostriedky. Pracovníci budú používať predpísané ochranné pracovné 
prostriedky – pracovnú obuv, pracovné rukavice, ochrannú prilbu a výstražnú vestu. 
 


