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1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE   : REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

1. 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov stavby : Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v 
meste Michalovce 

Miesto stavby : Michalovce, Jána Švermu 

Investor : mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 
071 01 Michalovce 

Okres : Michalovce

Kraj :  Košický

Charakter stavby :  Obnova 

Spôsob výstavby :  DODÁVATEĽSKÝ 

Dodávateľ stavby :  VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Doba výstavby :  3 roky 

Začiatok výstavby : 2017 

Koniec výstavby :  2019 

Kapacity: 

SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY – BETÓNOVÁ  ZÁMKOVÁ DLAŽB. :  947,55 m2
 

SO 02 FITNES ZÓNA:  164,99 m2
 

639,68 m2
 

456,91 m2 
248,25 m2 
10,5 m2 
17,1 m2 

155,32 m2 
73,64 m2 
33,0 m2 

SO 03 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO.:  
SO 04 DETSKÉ POHYBOVÉ IHRISKO.:   
SO 05 DETSKÉ IHRISKO 2-5 r.:  
SO 06 PIESKOVISKO:  
SO 07 PRÍSTREŠOK: 
SO 08 ALTÁNOK S PERGOLOU:  
SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY – ŠTRK: 
SO 10 ALTÁNOK: 
 

Celková plocha riešeného územia je  11 772,7 m2 



1. 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

1.2.1 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

- Zameranie stavby 
- Vizuálny prieskum 

1.2.2 ZDÔVODNENIE STAVBY A ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO 

STAVU 

 Riešený pozemok je vo vnútrobloku na ulici Jána Švermu v meste Michalovce. Investor sa 
rozhodol pre revitalizáciu vnútrobloku a výmenu starých detských zostáv, ktoré nespĺňajú 
normové kritéria. Regenerácia medziblokových priestorov zahŕňa nové detské zostavy, 
lavičky, odpadkové koše a pod. 
Účelom projektu je vytvorenie bezpečného priestoru detského ihriska, doplneného o prvky 
drobnej architektúry, ako aj výsadba novej zelene, funkčné prepojenie vnútrobloku. 

1.2.3 SITUOVANIE OBJEKTU A ŠIRŠIE VZŤAHY 

 Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Michalovce, vo vnútroblokovom 
priestore bytových domov na ul. Jána Švermu. V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, 
návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. 
 Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Pozemky s navrhovanou aktivitou 
sú vo vlastníctve mesta. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje mesto 
Michalovce. Priestor je dobre prístupný a oslnený. Riešený vnútroblok je ohraničený z troch 
strán bytovými domami. Okolie nebude mať na daný objekt negatívny vplyv vzhľadom na 
charakter zóny. Rovnako ani riešený objekt svojou prevádzkou nebude negatívne vplývať na 
životné prostredie. 

1.2.4 VÝSTAVBA A PREVÁDZKOVANIE STAVBY 

Prevádzková funkcia bude zabezpečená vlastníkom pozemku a to mestom Michalovce. 

1.2.5 REALIZAČNÉ TERMÍNY 

a) PRIPRAVNÉ PRÁCE(OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU,VÝBER
ZHOTOVITEĽA)  :  2017 

b) ZAČATIE STAVBY :  2017 



1.3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

1.3.1 NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY 

SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY – BETÓNOVÁ  ZÁMKOVÁ DLAŽB. :  947,55 m2
 

SO 02 FITNES ZÓNA:  164,99 m2
 

639,68 m2
 

456,91 m2 
248,25 m2 
10,5 m2 
17,1 m2 

155,32 m2 
73,64 m2 
33,0 m2 

SO 03 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO.:  
SO 04 DETSKÉ POHYBOVÉ IHRISKO.:   
SO 05 DETSKÉ IHRISKO 2-5 r.:  
SO 06 PIESKOVISKO:  
SO 07 PRÍSTREŠOK: 
SO 08 ALTÁNOK S PERGOLOU:  
SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY – ŠTRK: 
SO 10 ALTÁNOK: 
 

1.3.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

 SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY – BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA :  
Ide o plochy novovytvorených chodníkov. Výmera 947,55 m2 sú novovytvorené chodníky z 
betónovej zámkovej dlažby hr. 60mm. Chodníky sa oddelia od trávnatých plôch záhradným 
obrubníkom. Chodníky sú navrhnuté na vyšlapaných cestičkách a spájajú jednotlivé bytové 
domy. 

 SO 02 FITNES ZÓNA:  
Výmera 164,99 m2. Povrch ihriska je navrhnutý ako gumový liaty povrch. Tento povrch je 
dokonale pružný a tlmí nárazy a dopady pri cvičení. Na  ihrisku budú osadené fitnes prvky na 
rekreačné cvičenie. 

       SO 03 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO :   
Výmera 639,68 m2. Povrch ihriska je navrhnutý ako gumový liaty povrch. Na ihrisku budú 
osadené futbalové brány, basketbalové koše a príslušenstvo. Na ihrisku bude umiestnená 
multifunkčná „aréna“, ktorá vytvorí ohraničenie a oplotenie ihriska. Navrhnuté oplotenie 
bude zo stĺpikov a pletiva, za bránami bude vyššie, výška oplotenia ako aj materiál je 
uvedený v priloženej dokumentácií od výrobku. Oplotenie bude vyhotovené z 
bezpečnostných dôvodov, aby letiaca lopta nespôsobila úraz ani materiálne škody.  

       SO 04 DETSKÉ POHYBOVÉ IHRISKO. :   
Výmera 456,91 m2. Ako nárazová plocha je drevná štiepka frakcie 5-30mm.  Na ihrisku budú 
osadené prvky pre staršie deti na zlepšovanie rovnováhy a hlavne na hranie a zábavu.  

SO 05 DETSKÉ IHRISKO 2-5 r: 



Výmera 248,25 m2. Ako nárazová plocha je navrhnutý gumový liaty povrch. Na ihrisku budú 
osadené preliezky, hojdačka a vytvoria sa tu  duny pre najmenších. Sú to duny po ktorých 
môžu malé deti loziť a cibriť si rovnováhu. 

 SO 06 PIESKOVISKO:  
Výmera 10,5 m2. Ako nárazová plocha je navrhnutý jemný piesok. Pieskovisko bude 
vybudované z prefabrikovaných dielcov. 

 SO 07 PRÍSTREŠOK:  
Výmera 17,1 m2 . Ide o prístrešok, ktorý sa nachádza vo výbehu pre psíky. Tento 
prístrešok bude na spevnenej ploche z betónovej dlažby. 

 SO 08 ALTÁNOK S PERGOLOU:  
Výmera 155,32 m2. Ide o celkovú spevnenú plochu z betónovej zámkovej dlažby, kde bude 
umiestnený altánok s pergolou. Altánok bude využívaný na spoločné stretnutia a aktivity 
s tým spojené. 

 SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY – ŠTRK:  
Výmera 73,64 m2. Ide o spevnené plochy, ktoré budú zatrávnené. Chodník sa vytvorí 
premiešaním kameniva s hlinou a následným zatrávnením. Budú slúžiť ako doplňujúce 
chodníky. 

 SO 10 ALTÁNOK :  
Výmera 33,0 m2. Ide o celkovú spevnenú plochu z betónovej zámkovej dlažby, kde bude 
umiestnený altánok. Altánok bude umiestnený v blízkosti detského ihriska pre malé deti. 
Rodičia si v nom môžu užívať oddych a pri tom mať na očiach svoje deti. 
Bližšia špecifikácia,popisy a vlastnosti všetkých uvedených prvkov sú v prílohe tejto správy.
  
Návrh - Verejné osvetlenie 
Verejné osvetlenie má za úlohu osvetlenie chodníkov, miestnej komunikácie, resp. iných 
priestorov, napr. parku v nočných hodinách.  
Osvetlenie medzi blokových priestorov rieši línia kandelábrov  so svietidlami LED pri 
hlavného chodníka pri plánovaných  objektov ako multifunkčného ihriska a detskej 
pohybového ihriska a pieskoviska . 

Verejné osvetlenie bude riešené s LED  svietidlami typu a -  v počte podľa PD, krytie 
svietidla IP 55/68, pričom svietidlá budú osadené na  stožiaroch s výložníkom.   Káblový 
napájací rozvod pre VO bude riešené zemným káblom AYKY 5Cx16mm2, káblové vedenie 
sa pripoja do navrhovaného el. merového  rozvádzača  „RVO- , ktorý bude osadený  
v blízkosti rozpojovacej skrinky SR 3. 

Rozmiestnenie stožiarov VO a svietidiel je ilustrované na V. D. Č. E-401 pričom je nutné, aby 
kovové stožiare VO boli medzi sebou prepojené so zemniacim vodičom – pásikom FeZn 
4x30mm. 

Istenie napájacieho rozvodu je znázornené na V. D. Č. E-403 Schéma rozvodov a istenia – 
a je riešené v súlade s STN 33 2000-4-43 a 33-2000-5-523, s výkonovými poistkami. 



ROZVOD KAMEROVÉHO SYSTÉMU 
Jestvujúci kamerový rozvod je ukončený pri parkoviskách ktorý je potrebné predlžiť a spolu v 
rýhe VO  uložiť vedenie pre kamerový rozvod. Na dotknuté priestranstvo sú navrhnuté 
kamery,   rozložené na stĺpy  na zachytenie priestranstva jednotlivých priestorov -ihriská   ako 
aj chodníkov.  

Rozvod  bude so zemným káblom UTP tienený 4x2x0,25 ktorý bude vedený zemou, a bude 
tvoriť prepoj medzi existujúcimi rozvodmi a nových kamier. Kamery budú osadené na 
novoosadených stĺpoch výška 6.

1.4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

 V čase výstavby sa budú rešpektovať podmienky stavebného povolenia určené 
príslušným stavebným úradom, okolitej zástavby a daného prostredia. 

1.5. FINANCOVANIE STAVBY 

Financovanie stavby bude zabezpečené z fondov EU a rozpočtu mesta Michalovce. 

1.6.STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 



2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

2.1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

. 

2.1.1  ÚDAJE O JESTVUJÚCICH OBJEKTOCH, ROZVODOCH 

A PORASTOCH 

Územie je zastavané, okolitá zástavba pozostáva z panelových bytových domov. V  
blízkosti riešeného územia prevažuje funkcia bývania, okrem toho sa tu nachádza materská 
škôlka, základná škola. Výrub a výsadba novej vzrástlej zelene je riešená záhradným 
architektom a je doložená vo výkresovej podobe. Je potrebné pred realizáciou vytýčiť siete ich 
správcami a zabezpečiť ich proti poškodeniu. 

2.2.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHN. 

RIEŠENIE STAVBY 

2.2.1  URBANISTICKO-ARCHITEKT. RIEŠENIE STAVBY 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 
 Detské ihriska sú navrhnuté, tak aby slúžili širokej verejnosti v danej lokalite. 

Okolo detských ihrísk je navrhnuté vybudovanie nových chodníkov. Tieto chodníky budú 
vybudované z betónovej zámkovej dlažby. Okolo celého vnútrobloku budú hlavné obslužné 
chodníky tiež z betónovej zámkovej dlažby.  
Z estetického ako aj funkčného hľadiska sa do objektu pridá nová zeleň vo forme stromov.  

Jestvujúci stav, búracie práce 
V súčasnosti je daný verejný priestor bez väčších architektonických zásahov. 

 Ako prvé sa budú demontovať detské zostavy, ktoré už nespĺňajú požiadavky bezpečnosti 
a funkcie. Následne sa odstránia konštrukcie na prášenie kobercov a sušenie prádla.  

Navrhovaný stav 
 Návrh kompozičného riešenia verejného priestoru vychádza zo súčasných požiadaviek 
na kvalitu verejného priestoru s ohľadom na jeho funkciu. Celkový význam priestoru je 
mestského charakteru. Návrh úpravy priestoru zohľadňuje funkciu priestoru vzhľadom na 
jeho polohu, ako aj morfológiu terénu. Riešené priestranstvo je navrhnuté s dôrazom na 
koncepciu priestoru vo vzťahu k jeho funkcií a významu, vo väzbe na zeleň a v 
nadväznosti na komunikačný systém mesta a občiansku vybavenosť. 

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska a vybudovanie detských ihrísk zahŕňa 
nové detské zostavy, lavičky, odpadkové koše, mobiliár a pod. Obnova ihriska bude 
realizovaná v jednej etape.  



Dopadová zóna 
 Dopadová zóna je navrhnutá z gumového liateho povrchu ktorého výsledná hrúbka je 
40mm na detskom a multifunkčnom ihrisku. Vo fitness zóne je táto výsledná hrúbka 90mm. 
Ďalej sa uvažuje dopadová zóna z prírodného materiálu dostatočnej hrúbky. A to drevnej 
štiepky frakcie 5-30mm a jemný piesok. 

Komunikácia 

 Komunikácie v danom objekte budú navrhnuté z väčšej časti z betónovej dlažby . V 
objekte budú aj pomocné chodníky, ktoré budú vytvorené z kameniva a zeminy. 
Komunikácia bude mať po oboch stranách parkový obrubník. „ viď výkres 05 “. 

      Výsadba zelene  

Okrem technických úprav plochy bude časť upravená aj vytvorením nových plôch 
trávnika ako aj výsadba nových stromov. Jednotlivé druhy a počet „ viď výkres výsadba 
zelene“. 

Novo navrhovaná druhová skladba drevín, je navrhnutá na základe podmienok, ktoré 
sa na tomto sídlisku nachádzajú.  

Jedná sa o sídliskovú zeleň, ktorá je situovaná vo vnútrobloku. Pôvodné zloženie 
drevín bolo určené po obhliadke, a na základe tejto obhliadky, sa navrhla nová výsadba. Jedná 
sa prevažne o druhy Javoru (Acer), Borovice (Pinus), Smreku (Picea) a Jedle (Abies). Tieto 
druhy drevín, nemajú na tomto stanovišti problémy s rastom, a Našim návrhom nechceme 
vytvoriť dojem botanickej záhrady, ale zámerom je dodržiavať druhovú skladbu zelene 
v danom regióne.   

Rátali sme s výsadbou drevín, ktoré v tomto priestore vnútrobloku, nebudú obyvateľov 
vystavovať príliš silným alergénom, a to z dôvodu nárastu respiračných chorôb a alergii, na 
území Slovenska. 

Mesto Michalovce sa nachádza v teplejšom klimatickom pásme, kde neprevládajú 
dlhotrvajúce arktické mrazy, preto sme volili aj botanicko a esteticko cenné dreviny ako 
Catalpa a Liquidambar doplnené o dreviny vyznačujúce sa farebnou odlišnosťou. Takáto 
skladba drevín svojou farebnosťou počas každého ročného obdobia pôsobí ukľudňujúco, 
podporuje pozitívne myslenia človeka a tvorí naozaj spektrum farieb, ktoré v bežnom 
stereotypnom živote človeka vplýva aj na zdravie.  

Dreviny sme vyberali aj podľa estetického aspektu. Liquidambar sa nevyznačuje 
nadmerným kvitnutím, no od neskorého leta do jesene sa vyznačuje farebnosťou, ktorú by 
sme márne hľadali u ostatných drevinách. Catalpa sa vyznačuje veľkými listami a tak isto aj 
veľkým množstvom  bielych súkvetí, v neskorej jeseni po opadnutí listov môžeme na tejto 
drevine pozorovať veľké strúky plodov, pripomínajúce struky fazule. 

Farebnou odlišnosťou sa vyznačuje Fagus sylvatica ´Atropurpurea´(Buk), tento strom 
sa odlišuje farebnosťou počas celého roka, listy sú purpurovej farby.  

Mulčovacia vrstva: odporúčame využiť riečny kameň, okruhliaky. Jedná sa o dobrú 
alternatívu namiesto mulčovacej kôry, na rozdiel od mulčovacej kôry má výhody: 1. 
Neokysličuje pôdu a rastliny, 2. Nie je potreba výmeny a doplňovania (doplňovanie len 
v prípade potreby) 3. Ekonomickejšie ( obstarávacie náklady a údržba), 4. Na rozdiel od kôry 
bez problémov pochôdzne, hlavne na vyhradených miestach pod stromami.  



Výsadba kvetín 

Záhony sa skladajú s trvaliek, tj. Rastliny/ kvetiny, ktoré sú schopné prežiť na jednom 
stanovisku viac rokov. 

Výber týchto trvaliek závisel od klimatických podmienok, a od priemerných teplôt 
v danej lokalite. Jedná sa tak isto o menej náročné rastliny, s menšími nárokmi na závlahu. 
Farebne sme vyberali rastliny, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Prevažuje fialová farba, doplnená 
rôznymi odtieňmi zelenej.  

Údržba drevín 

Jar 

    Zisťujeme škody, ktoré vznikli na drevinách po pôsobení snehu a mrazov.  Odstránenie 
posypového materiálu, ktorý bol odhrnutý z miestnej komunikácie. Doplnenie mulču alebo 
prípadná výmena. V prípade potreby zálievka. Po druhom roku vykonávam výchovný rez na 
lipách, neskôr sa jedná už o udržiavací rez. 

   Vykonávame strihanie trvalkových záhonov, presnejšie okrasných tráv a levandule. Zistenie 
škôd na trvalkových záhonov, v prípade  nutnosti doplnenie záhonov o nové rastliny.  

Leto 

    Zálievka drevín a prípadné odburiňovanie záhonov plôch okolo stromov v mulči a plôch, 
kde nerátame s burinou.   

Jeseň 

    Odpratávanie napadaných listov, strihanie krov a stromov do potrebného tvaru, riedenie 
koruny stromov a odstraňovanie suchých a poškodených častí stromov a krov.  V prípade 
potreby vykonávame zálievku.  Strihanie trvalkových záhonov.  

Založenie trávnika 

V riešenom území bude zrealizovaná čiastočne obnova založením nového trávnika. 
Výsev - osivo sa vysieva od konca apríla/začiatok mája do konca septembra. Trávne semeno 
potrebuje na vzklíčenie dostatok tepla a vlahy. Najvhodnejším sú termíny – neskorá jar (apríl, 
máj) a skorá jeseň (september). Pôda musí byť dostatočne vlhká a jej teplota nad 10° C. Pred 
samotným výsevom sa doporučuje aplikovať hnojivo pre výsev nových trávnikov, tým je 
možné nový trávnik omnoho rýchlejšie využívať. 

Pre rovnomernosť výsevu je potrebné vysievať dvakrát kolmo na seba. Po vysiatí sa 
osivo zapracuje do pôdy, do hĺbky max. 10 mm, pretože trávy v počiatočnom štádiu klíčenia 
nie sú schopné prerásť z väčšej hĺbky a klíčenie trávneho osiva by tak bolo príliš 



nerovnomerné. Povrch sa utuží valcovaním a zavlaží. Semeno vzíde v závislosti od druhu tráv 
a poveternostných podmienok v priebehu do troch týždňov.  

V prípade, že trávne osivo z rôznych dôvodov vyklíči nerovnomerne, je potrebné 
prázdne miesta dosiať novým osivom, ale rovnakou trávnou zmesou. Dôležité je použiť 
kvalitné osivo s dobrou dynamickou klíčivosťou, aby sa porast dobre a rýchlo zapojil a nedal 
burinám žiadnu šancu. Samozrejme - príroda je príroda a burina sa nám ukáže v každom 
novozaloženom poraste. 

Stav pre prevzatie je dosiahnutý až po riadnom prekorenení, kedy už nie je možné 
koberce nadvihnúť od vrstvy podkladného substrátu a percento pokrytia je minimálne 95%. 

Trávnaté plochy budú zatrávnené trávnou zmesou Špeciál. Trávnaté plochy budú 
oddelené od spevnenej plochy obrubníkom. 

Na rozrušenej pôde bude celá plocha upravená do požadovaných výšok terénu, 
vyspádovaná a vyrovnaná podľa obrubníkov. Na takto upravenej ploche bude prevedený 
chemický postrek herbicídom s cieľom zbaviť sa dvojklíčnolistých rastlín znehodnocujúcich 
trávnik. Pred výsevom sa pôda pohrabe, urovná latou a zavalcuje. 

Trávnik bude vysiaty na rovný, uľahnutý a vyhrabaný povrch, bez kameňov, 
stavebných zvyškov a ostatných zvyškov (korene, korienky tráv, bylinné zvyšky, hrudy a 
pod.). Trávne semeno sa vyseje rovnomerne po celej ploche v dávke 50 g/m2. Následne po 
výseve sa trávne semeno zaseká hrabľami do zeme a plocha sa zavalcuje. Povrch sa utuží 
valcovaním  a zavlaží. Semeno vzíde v závislosti od druhu tráv a poveternostných podmienok 
v priebehu do troch týždňov. Po vzídení semena treba v prípade prázdnych plôch vykonať 
dosiatie. Po vzídený trávnika bude prevedený chemický postrek proti burinám. Súčasťou 
založenia trávnika je aj jeho prvé pokosenie. 

Údržba a starostlivosť 

K dosiahnutiu žiadaného efektu vysadených plôch je potrebná permanentná údržba 
všetkých prvkov zelene pozostávajúca z nasledovných úkonov: 
- dostatočné zalievanie novo vysadeného trávnika, 
- udržovanie čistoty na plochách zelene, 
- pravidelne kosenie trávnika: prvá kosba sa vykonáva, keď je výška trávnika 15 cm 



3. 0. TECHNICKÁ SPRÁVA 

3. 1. TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC 

Vytýčenie stavby 
 Navrhovaná stavba bude vytýčená pomocou situácie stavby vo vzťahu k chodníku. 
Polohu prvkov kôš, lavičky je možné upresniť priamo na stavbe pred jej realizáciou. 

Zemné práce 
 Zemné práce previesť podľa PD. 
Upozornenie: Pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia 
a siete !!!! Vytýčenie zrealizuje zhotoviteľ a náklady je povinný zahrnúť do jednotkových 
cien jednotlivých položiek. 

Základy 

 Pod jednotlivé detské zostavy sa vyhotovia betónové pätky rozmerov, ktoré udáva 
výrobca detských zostáv v technickom liste daného prvku. 

3.2. USKUTOČŇOVANIE VÝSTAVBY, STAVENISKO, POV 

CHARAKTERISTIKA STAVENISKA – plocha pozemku okolo navrhovaného detského 
ihriska je dostatočné veľká na uskladnenie materiálu. Plocha je rovinatá. Po ukončení prác 
zhotoviteľ uvedie všetky využivané plochy pre uskladnenie materiálu a prejazd vozidiel do 
pôvodného stavu. 

VYUŽITIE STÁVAJÚCICH OBJEKTOV NA ÚČELY ZARIADENIA STAVENISKA – pre 
skladovanie stavebných hmôt je možné využiť pozemok v správe mesta Michalovce pričom 
tento priestor musí byť dočasne oplotený. Náklady na zriadenie a odstránenie zariadenia 
staveniska je zhotoviteľ povinný zahrnúť do jednotkových cien jednotlivých položiek. 

ZABEZPEČENIE PRÍVODU VODY A ENERGIÍ K STAVENSIKU – zásobovanie vodou 
pre stavebné účely je povinný si zhotoviteľ zabezpečiť na vlastné náklady prenosnou nádržou. 
Zásobovanie elektrickou energiou si zhotoviteľ zabezpečí sám na vlastné náklady 
elektrocentrálou. 

ORGANIZÁCIA DOPRAVY – prístup na stavenisko pre nákladné vozidla bude 
z jestvujúcej komunikácie viď. situácia. 

PREDPOKLADNÝ POČET PRACOVNÍKOV PRI VÝSTAVBE A ICH SOCIÁLNE 
ZABEZPEĆENIE – stavbu bude investor zabezpečovať dodávateľsky, predpokladaný 
max. počet pracovníkov na stavbe je 10 ľudí. Hygienické zariadenia zabezpečí dodávateľ 
stavby t.j. suchý záchod(TOITOI). 



 
VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – realizáciou 
stavby nebude narušené v podstatnej miere životné prostredie. 
 
zahájenie stavby .................... 2017 
ukončenie stavby ....................2019 
 
Dodávateľ stavebných prác musí počas celej doby výstavby dodržiavať legislatívnu 
základňu z oblasti bezpečnosti práce a to: 
 
 1. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

2. Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 
3. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
  a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
4. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
    poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
5. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
    a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
6. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
    a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
7. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 
    bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
8. Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
     rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
9. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
     súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

    10. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
       určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 
11. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
       a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 
12. Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
       súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 
13. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 
       a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
       súvisiacimi s expozíciou hluku 
14. Nariadenie vlády SR č. 376/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
       o tlakových nádobách a ich inšpekcii 
15. Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
       o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové 
       zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., 
       ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
16. Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché 

tlakové nádoby, novelizované Nariadením vlády SR č. 28/2003 Z. z. 
17. Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné 
prostriedky 

18. Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

19. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 



718/2002 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení 

20. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 
208/1991 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel 

21. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 
374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

22. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Z. z. na zaistenie 
bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 

23. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Z. z., ktorou sa určujú 
základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

24. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

25. Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

26. Zákon NR SR č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
27. Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce 

Zákon NR SR č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Bratislava, 05/2017   Bc. Marian Sénáši 



 

 

 

 

 

 

Technické listy 
 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Inshape Paralell Bars 8036724

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 3,54 x 0,67 x 0,96 m

Bezpečnostná zóna min. 3,65 x 6,25 m Výmera bezpečnostnej zóny 21 m²

Kritická výška pádu 0,96 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Celokovová exteriérová konštrukcia na cvičenie ‐  nízke bradlá. Slúži na precvičenie ramien, tricepsov, paží a hornej časti 

chrbta. 

Funkcie

tréning svalov hrudníka, ramien, paží a chrbta

Spôsob cvičenia

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 

prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 

aj zvnútra, farebne povrchovo upravené práškovou farbou.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop hĺbky 60 cm, do ktorého sa prvok osadí. 

Posilňovacie zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje základová 

konštrukcia. 

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN  16630 a projektovou 

dokumentáciou.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 

hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Inshape Balance Beam 8040958

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 3,01 x 0,1 x 0,34 m

Bezpečnostná zóna min. 3,14 x 6,0 m Výmera bezpečnostnej zóny 19 m²

Kritická výška pádu 0,6 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 

prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek a oceľového profilu 100 x 100 

mm, ktoré sú pozinkované zvonka aj zvnútra, farebne povrchovo upravené práškovou farbou.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy

Celokovová exteriérová konštrukcia s kladinou  na pohybové cvičenie rovnováhy a koordinácie. 

Funkcie

tréning koordinácie a rovnováhy

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop hĺbky 60 cm, do ktorého sa prvok osadí. 

Posilňovacie zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje základová 

konštrukcia. 

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN  16630 a projektovou 

dokumentáciou.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 

hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Air Walker 8054660 Calf and Thight FS031(002)

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,15 x 0,55 x 1,39 m

Bezpečnostná zóna min. 4,154 x 4,384 m Výmera bezpečnostnej zóny 14 m²

Kritická výška pádu 0,55 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 

prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 

aj zvnútra, farebne upravené.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy

Celokovové exteriérové fitnes zariadenie, na ktorom sa imituje pohyb ako pri chôdzi. Na oceľovej konštrukcií sú na výkyvných 

kĺboch uchytené dve rovnaké kovové tyče zakončené oceľovými plošinami pre obe chodidlá. 

Spôsob cvičenia je vyobrazený priamo na cvičebnom zariadení. 

Funkcie

zamerané na trénovanie kĺbov, stehenných, sedacích, brušných a chrbtových svalov

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop, do ktorého sa prvok osadí. 

Exteriérové fitnes zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje nosná 

konštrukcia. Na ňu sa fitnes zariadenie po dôkladnom zatvrdnutí betónu namontuje.

Nie je potrebný bezpečnostný povrch. Môže byť umiestnená v trávniku, štrku, alebo na 

asfalte, zámkovej dlažbe či betóne.



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 

hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Inshape Hyperextension 

Bench
8054957

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,25 x 0,82 x 0,9 m

Bezpečnostná zóna min. 3,85 x 4,2 m Výmera bezpečnostnej zóny 13 m²

Kritická výška pádu 0,9 m

kov:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Materiál

Konštrukcia posilňovacej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj 

prípadnému vandalizmu.

Konštrukcia je z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek, ktoré sú pozinkované zvonka 

aj zvnútra, farebne povrchovo upravené práškovou farbou.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Lavička je z polyethylénu s protišmykovou úpravou povrchu.

Popis hracej zostavy

Celokovová exteriérová konštrukcia s plastovou lavičkou na cvičenie. Prvok slúži na precvičenie spodných svalov chrbta.

Funkcie

tréning spodných svalov chrbta

Spôsob cvičenia

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop hĺbky 60 cm, do ktorého sa prvok osadí. 

Posilňovacie zariadenie sa inštaluje do betónového základu, do ktorého sa zaleje základová 

konštrukcia. 

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN  16630 a projektovou 

dokumentáciou.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630. Pod 

hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

DSW 4508

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis zostavy

Herné funkcie

posilňovanie všetkých svalových skupín, cvičenie s váhou vlastného tela

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 3,7 x 4,3 x 2,2 m

Bezpečnostná zóna min. 2,00 m od hrany prvku Výmera bezpečnostnej zóny  - 

Kri�cká výška pádu 2,3 m

Materiál

kov:

lano: Použité oceľové lanové čas� sú po�ahnuté polyesterovým UV- stabilným obalom.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu: Existujúci tvrdý povrch - betón/asfalt alebo výkop hĺbky 90 cm.

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

Wall - 3 pull-up bars - 2 
benches (1 incline) + rope & 

rings

Prvok poskytuje priestor pre veľké množstvo cvičení pre rôzne skupiny užívateľov a umožňuje im sociálnu interakciu. Úroveň 
ob�ažnos� a náročnosť cvikov je možné prispôsobovať rastúcej výkonnos�. Prvok je mul�funkčný a vhodný pre rôzne 

spôsoby tréningu. Ideálny na malé plochy.

Konštrukcia zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Použitá je oceľ s hrúbkou steny 3 mm upravná žiarovým pozinkovaním, na stĺpoch s 
následnou povrchovou úpravou polyesterovou práškovou farbou - štandarde stĺpiky  Gris 
Sablé 2400 (RAL 7046), konce stĺpikov a lavičky Lime Green. 

Pre inštaláciu na tvrdý povrch sú súčasťou každého produktu kotviace dosky.
Pre inštaláciu do mäkkého povrchu je dodávaný ako súčasť celkového produktu základový 
rám, ktorý sa osadí do výkopu, spätne zasype výkopou zeminou a následne mechanicky 
uhutní.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN  16630 a projektovou 
dokumentáciou.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:

Normy

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie
Arena San Diego 8019762

Vekové určenie ‐ Základné rozmery 33,10 x 21,40 x 3,97 m

Bezpečnostná zóna min. ‐ Výmera bezpečnostnej zóny 634 m2

Kritická výška pádu ‐

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Normy

Herné funkcie

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Všetky kovové prvky ihriska sú z mohutnej trubkovej galvanizovanej ocele so základným 

náterom a práškovým lakovaním.

Materiál

Konštrukcia zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

Výkopy pre stĺpiky 0,7 m hlboké.

Stĺpiky športovej arény sa betónujú pri montáži podľa montážneho návodu. 

Multifunkčné športové ihrisko tvoria dve vysoké čelné steny namontované oproti sebe, v ktorých sú bránky na loptové hry a 

basketbalový kôš. Na čelné steny sú napojené panely do výšky 2 m, ohraničujúce hernú plochu zabraňujúce prelietavaniu lopty. 

Veľkosť  hernej plochy je 30 x 20 m. Konštrukcia je z pevného kovu, kvalitne spracovanej ocele, spĺňa podmienky atestu na 

hlučnosť nárazu lopty. Aréna sa montuje na betónový podklad, môže sa doplniť asfaltovým, príp. umelým gumeným liatym 

športovým povrchom. Bránka aj basketbalový kôš sú pevne zabudované. Ihrisko je využiteľné na viacero druhov športov vo 

všetkých ročných obdobiach.

Popis hracej zostavy

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

Ely Spring Toy 8044677
Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Herné funkcie

hojdanie 

Vekové určenie od 3 - 5 rokov Základné rozmery 0,598 x 0,380 x 0,8 m

Bezpečnostná zóna min. 2,6 x 3 m Výmera bezpečnostnej zóny 7 m²

Kri�cká výška pádu 0,6 m 

Materiál

kov:

HPL:

plast:

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:
Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,4 m, do ktorého sa prvok osadí.

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Zábavná hojdačka na pružine pre najmenšie de�. Okrem veselej jazdy sa dieťa prirodzeným spôsobom učí ovládať vlastnú 

silu.  Slon na pružine je dynamický hrací prvok, ktorý rozvíja pohybové schopnos� najmenších de', najmä udržiavanie 

rovnováhy a koordináciu pohybov. Sedačka hojdačky je bezpečne umiestnená medzi dvomi tvarovo rovnakými plochými 
„telami“, spája ich aj bezpečnostné držadlo.
Nemá váhové obmedzenie. 

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Základom je oceľová pružina. Vysoká kvalita tepelného spracovania ocele zinkovanej 
ponorom, ako aj kvalitný práškovo nanášaný farebný povrch zaručujú dlhoročnú a bezchybnú 
funkčnosť a farebnú stálosť. Držadlo a opora nôh je z pretlačeného hliníka.

Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je 
použitý na telo hojdačky, vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky hladké a 
príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prak�cky žiadnu údržbu.

Tvarované sedadlo je z mikroporéznej polyuretánovej peny, ktorá sa v lete neprehrieva a v 
zime nechladí. Tvar a materiál tvoria vhodnú kombináciu pre primerané pohodlie a dlhú 
životnosť.

Hracia zostava má kotviaci set, ktorý sa uloží do zarovnaného výkopu v hĺbke 42 cm pod nulou 
(nulu tvorí vrch dopadového povrchu), zasype sa bezpečnostným povrchom v súlade s 
normou STN EN 1176 a 1177. Pre montáž do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne 
kotviace prvky. Betónovanie nie je potrebné.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.





Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

Lucky Spring Toy 8046143
Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Herné funkcie

hojdanie 

Vekové určenie od 2 - 5 rokov Základné rozmery 0,85 x 0,32 x 0,8 m

Bezpečnostná zóna min. 2,4 x 3,2 m Výmera bezpečnostnej zóny 7,5 m²

Kri�cká výška pádu 0,6 m 

Materiál

kov:

HPL:

plast:

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:
Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,5 m, do ktorého sa prvok osadí. 

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Zábavná hojdačka na pružine pre najmenšie de�. Okrem veselej jazdy sa dieťa prirodzeným spôsobom učí ovládať vlastnú 

silu.  Koník na pružine je dynamický hrací prvok, ktorý rozvíja pohybové schopnos� najmenších de', najmä udržiavanie 

rovnováhy a koordináciu pohybov. Sedačka hojdačky je ergonomicky tvarovaná. Pre bezpečné hojdanie sú na hojdačke 
umiestnené bezpečnostné držadlá a opora nôh.
Nemá váhové obmedzenie. 

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Základom je oceľová pružina. Vysoká kvalita tepelného spracovania ocele zinkovanej ponorom 
zaručuje dlhoročnú a bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť. Držadlo a opora nôh je z 
pretlačeného hliníka.

Vysokotlaký laminát rezateľný diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je použitý 
na telo hojdačky, vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky hladké a príjemné na 
dotyk. Materiál si nevyžaduje prak�cky žiadnu údržbu.

Tvarované sedadlo je z mikroporéznej polyuretánovej peny, ktorá sa v lete neprehrieva a v 
zime nechladí. Tvar a materiál tvoria vhodnú kombináciu pre primerané pohodlie a dlhú 
životnosť.

Hracia zostava má kotviaci set, ktorý sa uloží do zarovnaného výkopu v hĺbke 53 cm pod nulou 
(nulu tvorí vrch dopadového povrchu), zasype sa bezpečnostným povrchom v súlade s 
normou STN EN 1176 a 1177. Pre montáž do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne 
kotviace prvky. Betónovanie nie je potrebné.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.





Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Unimini Jolak 8047691

Vekové určenie od 3 ‐ 5 rokov Základné rozmery 1,7 x 3,0 x 1,8 m

Bezpečnostná zóna min. 5,9 x 4,5 m Výmera bezpečnostnej zóny 23 m²

Kritická výška pádu 0,6 m

drevo:

HPL:

kov:

plywood ‐ lodná preglejka:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Hrací prvok je tvorený dvoma domčekmi s podestou, medzi ktorými je šlapadlový mostík. Zostava obsahuje aj prídavné hry 

ako  herný panel či predajný pultík. Tieto hry pozitívne vplývajú na rozvoj logických a mentálnych schopností malých detí. 

Nemá váhové obmedzenie. 

Herné funkcie

hrací domček s viacerými hernými možnosťami,šlapadlový mostík, predajný pultík, herný panel

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu. Nemá váhové obmedzenie

Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, 

opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, 

dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je 

náter vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. Stĺpiky sú ukotvené do 

pozinkovaných oceľových pätiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť 

stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní 

nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. Drevo s rovnakou povrchovou úpravou je 

použité aj na bočné steny aj striešky hernej zostavy.

Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je 

použitý na panely prídavných hier. Vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky 

hladké a príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.

Kovové časti sú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté 

kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo zaručuje dlhoročnú a bezchybnú 

funkčnosť a farebnú stálosť.  

Podlážky sú z materiálu plywood. 

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,40 m, do ktorého sa prvok osadí.

Hracia zostava sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 42 cm. Spodná konštrukcia je z

pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele, zasype sa do pripraveného výkopu v rozsahu celej

bezpečnostnej plochy bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177. Pre 

montáž do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky. Betónovanie nie je 

potrebné.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 

dokumentáciou.



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Spring Toy Laddy 8050110

Vekové určenie do 4 rokov Základné rozmery 1 x 0,5 x 0,6 m

Bezpečnostná zóna min. 3,0 x 2,5 m Výmera bezpečnostnej zóny 7 m²

Kritická výška pádu 0,6 m

kov:

HPL:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Spodná konštrukcia je z  rámu z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je pripevnený na roznášaciu 

platňu. Spodná konštrukcia sa uloží do zarovnaného výkopu v hĺbke 42 cm pod nulou (nulu 

tvorí vrch dopadového povrchu) a  v rozsahu bezpečnostnej plochy sa zasype bezpečnostným 

povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 

dokumentáciou.

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Pevná, kvalitne spracovaná pružina zo švédskej ocele je ošetrená základným náterom a 

práškovým lakovaním. Držadlo je z pretláčaného hliníku.

Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je 

použitý na telo hojdačky, vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky hladké a 

príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0, 4 m, do ktorého sa prvok osadí.

Popis hracej zostavy

Na pružinovej hojdačke sa môžu naraz hojdať dve deti. Okolo kruhu „korytnačieho panciera“ sú rozmiestnené dve sedačky 

„nohy“ pre hojdajúce sa deti a tiež dve bezpečnostné držadlá.  Svojím dizajnom sa hojdačka hodí k výroku Turtle, je však 

vhodná už pre najmenšie deti.

Rozvíja pohybové schopnosti detí, najmä udržiavanie rovnováhy a koordináciu pohybov, ale taktiež tímovú spoluprácu. Nemá 

váhové obmedzenie.

Herné funkcie

hojdanie

Materiál

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Normy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Playsculpture Harry 8005331 26015611

Vekové určenie 3 ‐ 12 r. Základné rozmery 1,9 x 1,4 x 0,98 m

Bezpečnostná zóna min. 4,4 x 4,9 m Výmera bezpečnostnej zóny 20 m²

Kritická výška pádu 0,98 m

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 

dokumentáciou.

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Celý hrací prvok je vyrobený z tvrdeného farebného plastu.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné pripraviť 4 betónové pätky o veľkosti 300x300x100 mm na 

osadenie hernej sochy.

Herná socha sa pomocou kotiev pripevní k betónovým pätkám a  v rozsahu bezpečnostnej 

plochy sa zasype bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Popis hracej zostavy

Preliezacia plastika hrocha Harry je určená pre najmenšie deti na rozvoj koordinácie, motoriky a orientácie v priestore. 

Vďaka členitosti je socha uspôsobená na preliezanie a vyliezanie. Pre tieto vlastnosti je vhodná pre ihriská do detských jaslí, 

materských škôl alebo na ihriská určené pre najmenšie deti.

Herné funkcie

lezenie

Materiál

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 

1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu 

materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

UniPlay Gare Du Nord 8009168 408020

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Herné funkcie

herná zostava lokomo�va s viacerými hernými možnosťami 

Vekové určenie od 2 - 5 rokov Základné rozmery 3,6 x 1,3 x 2,1 m

Bezpečnostná zóna min. 4,3 x 6,7 m Výmera bezpečnostnej zóny 26 m²

Kri�cká výška pádu 0,75 m

Materiál

drevo:

kov:

HPL:

plywood - lodná preglejka: 

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu: Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,40 m, do ktorého sa prvok osadí. 

osadenie prvku:

Kombinovaná herná zostava pre de� od 2 - 5 rokov v tvare lokomo�vy ideálna pre rolové hry. Malým rušňovodičom poskytne 
množstvo zábavy, pri jej šoférovaní, ako aj preliezaním ktoré rozvíja pohybové schopnos�. Na bočnici jedoplnená o 
písmenkovú hru. 
Hracia zostava  pozi�vne ovplyvňuje telesný, mentálny aj sociálny rozvoj de�. 
Nemá váhové obmedzenie. 

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu. Nemá váhové obmedzenie.

Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, 
opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, 
dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je náter 
vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. Stĺpiky sú ukotvené do pozinkovaných 
oceľových pä�ek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť stĺpika 
nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní 
nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. 

Všetky kovové čas�, ako napríklad držadlá sú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele 
zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo 
zaručuje dlhoročnú a bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť. Telo lokomo�vy - tubus a strecha 
sú vyrobené z nehrdzavejúcej nerezovej ocele.

Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je 
použitý na bočné steny hernej zostavy. Vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky 
hladké a príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prak�cky žiadnu údržbu.

Podlážky sú z materiálu plywood a majú pro�šmykovú úpravu. 

Hracia zostava sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 40 cm. Spodná konštrukcia je z 
pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele, zasype sa do pripraveného výkopu v rozsahu celej 
bezpečnostnej plochy bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177. 



úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 
pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 
Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 
dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Sandpit Maia Oak 8002981 159561

Vekové určenie od 2 ‐ 5 rokov Základné rozmery 1 (2) x 0,17 x 0,15 m

Bezpečnostná zóna min. ‐  Výmera bezpečnostnej zóny ‐ 

Kritická výška pádu ‐ 

drevo:

príprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop. 

Betonáž v zmysle montážneho návodu.

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Herné funkcie

pieskovisko

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Pieskovisko by nemalo chýbať na žiadnom dobre vybavenom detskom ihrisku. Najmä pre malé deti je hra s pieskom veľmi 

zaujímavá a objavná.  Ohrádka pieskoviska sa vyskladá z 1 (2) m dlhých modulov.

Steny pieskoviska sú z opracovaného a dobre ekologicky ošetreného dreva z dubu. Dosky na 

sedenie a okraje sú zo zahobľovaného borovicového dreva, ochráneného ekologickým 

ochranným olejom a náterom moridlom. Výška ohrádky 0,29 m.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Roundabout Orbit/kolotoč 8027095

Vekové určenie od 5 - 12 rokov Základné rozmery 1,8 x 1,8 x 0,97 m
Bezpečnostná zóna min. 5,9 x 5,9 m Výmera bezpečnostnej zóny 27 m²
Kritická výška pádu 1,0 m

kov:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Spodná časť kotvenia - 6 kotviacich oceľových tyčí - sa zaleje do betónovej pätky v tvare 
valca o priemere 1,3 m a výške 0,4 m. Po štvordňovom tuhnutí sa na spodné kotvenie osadí 
otočný mechanizmus a samotné telo kolotoča.

Bezpečnostná zóna sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje 
bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 
dokumentáciou.

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Rám je zhotovený zo žiarovo pozinkovaných oceľových rúrok. Konštrukcia pevného 
stredového kruhu je z pozinkovanej trubkovej ocele žiarovo lakovanej. Spodná kotviaca 
konštrukcia z nehrdzavejúcej pozinkovanej ocele.

Rotačný prstenec (sedadlo) a výplň stredového kruhu  sú z polyethylénu s protišmykovou 
úpravou povrchu.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,80 m, do ktorého sa prvok osadí.

Popis hracej zostavy

Kolotoč s rotačným prstencom na sedenie a pevným stredovým kruhom.  Učí deti najmä spolupráci pri hre, rozvíja fyzickú 
zdatnosť, schopnosť udržať rovnováhu a vedie k správnej koordinácii pohybov. Kolotoč je vyosený voči horizontálnej 
rovine, čím sa stáva ešte dynamickejším.
Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie

kolotoč

Materiál

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 
1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu 
materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Normy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Duel ‐ kolotoč 8030563 CAR‐DUE(001)

Vekové určenie od 5 ‐ 12 rokov Základné rozmery 3,68 x 0,29 x 3,31 m

Bezpečnostná zóna min. 11,5 x 11,5 m Výmera bezpečnostnej zóny 71 m²

Kritická výška pádu 1,5 m

kov:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

Herné funkcie

kolotoč

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Hracia zostava je svojou veľkosťou, výškou aj herným vybavením určená pre všetkých, ktorí majú chuť objavovať či znovu si 

pripomenúť čaro pohybu. Táto hojdačka spája možnosti závesnej hojdačky a kolotoča. Sedačky sú prispôsobené pohybu, ktorý 

sa na hojdačke dá vyvinúť tak, aby pohyb bol bez obmedzenia a pritom maximálne bezpečný, s dobrou oporou a možnosťou 

ľahkého odrážania od povrchu. Nemá váhové obmedzenie.

Nosný stredový stĺp je z mohutnej trubkovej ocele o priemere 260 mm, zinkovaný ponorom. 

Ramená sú z galvanicky pozinkovanej oceľovej trubky so základným náterom a práškovo 

lakované. Patentovaný stredový držiak hojdačky zabraňuje v akýchkoľvek nevhodných 

výkyvových pohyboch, čím je zvýšená bezpečnosť aj životnosť hracieho zariadenia. Sedačky sú 

zavesené na oceľových reťaziach potiahnutých polyuretánovou gumou.

Sedačky sú z  pružného penového polyuretánu s mikroskopickými bunkami. Možnosť pridať aj 

špeciálnu sedačku pre hendikepovaných.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 1,2 m, do ktorého sa prvok osadí. 

Hracia zostava sa dodáva s pripravenou konštrukciou z nehrdzavejúcej ocele na pilieri. Liaty 

základ sa osádza do výkopu v hĺbke 0,4 m. 

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1177 a projektovou 

dokumentáciou. 



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Freestyler 8030566 NXFRS(001)

Vekové určenie od 7 ‐ 12 rokov Základné rozmery 3,53 x 0,69 x 2,392 m

Bezpečnostná zóna min. 2,2 x 7,2 m Výmera bezpečnostnej zóny 16 m²

Kritická výška pádu 1,5 m

kov:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,6 m, do ktorého sa prvok osadí. 

Hracia zostava sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 60 cm. Spodná konštrukcia je

z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele. Po osadení sa plocha bezpečnostnej zóny zasype spätným 

zásypom a bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1177. Pre montáž do pevného 

podkladu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky. Betónovanie nie je potrebné.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1177 a projektovou 

dokumentáciou.

Herné funkcie

hojdanie 

Vyobrazenie prvku Pôdorys

 Hojdačka Freestyler má tvar do zeme zapusteného kruhu, v ktorom sú zavesené prvky na hojdanie. Na mohutnom nosnom 

oceľovom ráme, ktorý sa do zeme kotví betonážou, sú zavesené dva prvky: samotná hojdačka na ktorú sa dieťa postaví, a 

úchyty, ktoré slúžia ako bezpečná opora dieťaťu počas hojdania. Hojdačka je určená pre väčšie deti od 7 do 12 rokov. Nemá 

váhové obmedzenie.

Nosné stĺpy sú z mohutnej trubkovej ocele zinkované ponorom so základným náterom a 

práškovo lakované. 

Polymérová košová sedačka je z hustej sieťoviny.  Zavesená je na oceľovej reťazi zinkovanej 

ponorom, v špeciálnom polyuretánovom puzdre, ktoré dobre znáša teplotné výkyvy – v zime 

netuhne, v lete sa nerozťahuje.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy



detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Nature Play ‐ Bolve 8038413 LE20500U Wooden wobble bridge

Vekové určenie od 3 ‐ 12 rokov Základné rozmery 3,0 x 1,2 x 0,99 m

Bezpečnostná zóna min. 6,0 x 4,2 m Výmera bezpečnostnej zóny 24 m²

Kritická výška pádu 1,0 m

drevo:

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, 

opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, 

dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je 

náter vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. 

Všetky kovové časti sú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, 

prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo zaručuje dlhoročnú a 

bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop. 

Betonáž v zmysle montážneho návodu.

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 

dokumentáciou.

Popis hracej zostavy

Drevený reťazový mostík Bolve svojimi drevenými stupnicami nabáda deti k stabilite a udržovaniu rovnováhy. Je určený k 

prechodu z jednej strany na druhú, pričom dieťa  prechádza po drevených stupniciach uchytených na drevenej nosnej 

konštrukcií mostíka. Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie

hrací domček s viacerými hernými možnosťami, rozvíjajúci motorické, intelektuálne aj sociálne cítenie detí

šmykľavka, lezecká sieť, lanový rebrík, lano s uzlami, sieť na ležanie, lezecká stena, tyč na šplhanie

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu. Nemá váhové obmedzenie

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:  

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Nature Play ‐ Tonalia 8045588

Vekové určenie od 5 ‐ 12 rokov Základné rozmery 8,4 x 6,8 x 3,8 m

Bezpečnostná zóna min. 10,1 x 11,0 m Výmera bezpečnostnej zóny 117 m²

Kritická výška pádu 2,3 m

drevo:

kov:

valcovaná nerezová oceľ:

plywood ‐ lodná preglejka:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis hracej zostavy

Drevená hracia zostava Tonalia pozostáva z dvoch hlavných častí. Vežička so šmykľavkou a šesťuholníková konštrukcia na sieť 

vo výške od 1 do 1,8 m. Tieto dve hlavné časti sú prepojené lezeckou sieťou, ktorá dynamicky umožnuje hrajúcim sa deťom 

preliezť z jednej časti na druhú. Na vežičku so šmykľavkou vo výške 1,8 m je možné vyliezť buď lanovým rebríkom alebo 

sieťou a spustiť sa šmyklavkou opäť na zem. Na šesťuholníkovú konštrukciu siete vo výške 1,8 m je možné vyliezť takisto 

lanovým rebríkom, lezeckou sieťou, lezeckou stenou, tyčou na šplhanie, ale aj lanom s uzlami a následne sa šmyknúť alebo 

zrúčkovať po dvoch pevných ocelových profiloch. Hracia zostava obsahuje rôznorodé hracie prvky, ktoré pozitívne vplývajú 

na rozvoj pohybových, logických, mentálnych schopností malých detí a podporujú spoločnú hru detí.  

Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie

hrací domček s viacerými hernými možnosťami, rozvíjajúci motorické, intelektuálne aj sociálne cítenie detí

šmykľavka, lezecká sieť, lanový rebrík, lano s uzlami, sieť na ležanie, lezecká stena, tyč na šplhanie

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu. Nemá váhové obmedzenie

Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, 

opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, 

dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je 

náter vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. Stĺpiky sú ukotvené do 

pozinkovaných oceľových pätiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť 

stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní 

nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. Drevo s rovnakou povrchovou úpravou je 

použité aj na bočné steny hernej zostavy.

Všetky kovové časti sú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, 

prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo zaručuje dlhoročnú a 

bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť.  Bezpečnostné madlo pri vstupe na šmykľavku je z 

pretlačeného hliníka.

Povrch šmykľavky je z valcovanej nerezovej ocele ‐má šupinatú štruktúru, čo zabezpečuje 

rovnaký sklz pri rôznych materiáloch oblečenia. Zároveň zabraňuje prehriatiu šmykľavky v 

lete. Spodná 3mm mazonitová doska po celej dĺžke šmyku znižuje hlučnosť. 

Podlážky sú z materiálu plywood. Podlahy sú protišmykovo upravené. Plywood je použitá aj 

na šikmú rampu.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop. 

Betonáž v zmysle montážneho návodu.



úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 

dokumentáciou.

Normy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

NRG Giants Causeway 8019616 NG213S

Vekové určenie od 5 ‐ 12 rokov Základné rozmery 3,45 x 0,45 x 0,5 m

Bezpečnostná zóna min. 6,45 x 3,45 m Výmera bezpečnostnej zóny 20 m²

Kritická výška pádu 0,55 m

guma:

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Aktívna dráha pozostáva z ôsmich oválnych stupňov v tvare nízkych pníkov, v štyroch rôznych výškach. 

Hracia zostava pozitívne ovplyvňuje telesný, mentálny aj sociálny rozvoj detí, nabáda ich k zdravému súťaženiu a pohybu, 

podporuje schopnosť prekonávať rôzne prekážky.

Nemá váhové obmedzenie. 

Popis hracej zostavy

Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v  celom rozsahu bezpečnostnej plochy 

pokryje bezpečnostným  povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou 

dokumentáciou.

Stupne sú vyrobené z tvrdeného vysokoodolného a pružného gumeného granulátu. 

Kotviace prvky sú vyrobené zo žiarovo zinkovanej ocele.

Hracia zostava má kotviaci set, ktorý sa uloží do zarovnaného výkopu v hĺbke 65 cm pod nulou 

(nulu tvorí vrch dopadového povrchu), následne sa kotviaci set zabetónuje do výšky 45 cm. Po 

vytvrdnutí betónu sa realizuje sypký bezpečnostný povrch ‐ napr. plavený štrk, štiepka, kôra 

(hrúbky 300 mm) ‐ v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.

Pre použitie liateho gumeného povrchu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky.

Pred montážou je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,35 m do ktorého sa prvok osadí.  

stupienky

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Herné funkcie



detail bezpečnostnej zóny:  

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. 

Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu 

dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy. 

Normy



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

8037033

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rezy

Popis

Funkcie

rotačná stolička

Objem - Základné rozmery 0,58 x 0,61 x 0,81 m

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny -

Kri�cká výška pádu -

Materiál

drevo:

kov: Nohy mobiliáru su z galvanizovanej ocele zinkovanej ponorom.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:

osadenie prvku: Betonáž v hĺbke 50 cm.

detail kotvenia:

Normy

Chair Sofiero/otočná parková 
stolička s operadlom

Nosná konštrukcia stoličky je z pevnej a odolnej galvanizovaného oceľovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z 
kvalitne opracovaného, pro� poveternostným vplyvom ošetreného a dvojitým náterom ochrannou farebnou lazúrou 

ochráneného dreva severskej borovice s hustotou letokruhov do 2 mm. Stolička má rotačný mechanizmus, vďaka ktorému 
sa rokáže otáčať okolo svojej osi.

Konštrukcia stoličky aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Drevená časť je z dreva severskej borovice prirodzene živičnatej, s hustotou letokruhov 1-
2 mm, opracované laminovaním, pod tlakom napustené špeciálnym ekologickým olejom do 
hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou 
nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý.

V mieste osadenia nohy stoličky je potrebné vykopať  výkop v hĺbke 0,5m, do ktorého sa 
konštrukcia zabetónuje.



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

Table Sofiero/kruhový stolík
8054271

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Popis

Funkcie

kruhový stolík

Objem - Základné rozmery 1,10 x 1,10 x 0,70 m

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny -

Kri�cká výška pádu -

Materiál

drevo:

kov: Nohy mobiliáru su z galvanizovanej ocele zinkovanej ponorom.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:

osadenie prvku: Betonáž v hĺbke 50 cm.

detail kotvenia:

Normy

Nosná konštrukcia stolíka je z pevnej a odolnej galvanizovaného oceľovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z 
kvalitne opracovaného, pro� poveternostným vplyvom ošetreného a dvojitým náterom ochrannou farebnou lazúrou 

ochráneného dreva severskej borovice s hustotou letokruhov do 2 mm.

Konštrukcia stolíka aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Drevená časť je z dreva severskej borovice prirodzene živičnatej, s hustotou letokruhov 1-
2 mm, opracované laminovaním, pod tlakom napustené špeciálnym ekologickým olejom do 
hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou 
nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý.

V mieste osadenia nohy stolíka je potrebné vykopať  výkop v hĺbke 0,5m, do ktorého sa 
konštrukcia zabetónuje.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Ellipse/smetný kôš 8000136 057708

Objem 60 l Základné rozmery 0,4 x 0,5 x 1 m

Bezpečnostná zóna min. ‐  Výmera bezpečnostnej zóny ‐ 

Kritická výška pádu ‐ 

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

Konštrukcia prvku aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

Do zásypu, betónového základu alebo voľne stojaci na betónovom podstavci (alternatívy 

kotvenia). 

Normy

Telo smetnej nádoby je z galvanizovanej, proti korózii a farebným náterom ošetrenej ocele, 

rám, do ktorého je smetná nádoba vsadená je hliníkový.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Materiál

Funkcie

kôš

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Smetná nádoba so strieškou a hliníkovým rámom, vhodná na bežný komunálny odpad. Tvorí vhodnú kombináciu estetiky a 

praktickosti. Jednoduchá a ľahká manipulácia pri vyberaní smetí.

Popis 



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Dogpark Info Panel 8002877 159010

Určenie parky, ihriská Základné rozmery 0,76 x 0,07 x 1,8 m

Bezpečnostná zóna min.  ‐  Výmera bezpečnostnej zóny  ‐ 

Kritická výška pádu  ‐ 

kov:

HPL:

plast:

príprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

Normy

Kotviaci set a všetky ostatné kovové časti sú z galvanizovanej, proti korózii ošetrenej ocele, 

pohľadové časti prípadne prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo 

zaručuje dlhoročnú a bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť.  
Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je 

použitý na informačnú tabuľu. Vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky hladké a 

príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.

Ochranné klobúčiky na stĺpikoch sú z kvalitného a odolného plastu.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,40 m, do ktorého sa prvok osadí. 

Hracia zostava sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 40 cm. Spodná konštrukcia z 

pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele sa uloží sa do pripraveného výkopu a zasype spätným 

zásypom. Pre montáž do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky. 

Betónovanie nie je potrebné.

Popis prekážky

Infopanel je vhodný pre parky, ihriská alebo výbehy psov. Svojím dizajnom korešponduje s prekážkami pre výcvik psov a 

agility tréning. Celková výška infopanelu od zeme je 1,8 m. 

Funkcie

infopanel

Materiál

Konštrukcia infopanelu aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu. 

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



Názov prvku označenie prvku alterna�vne označenie alterna�vne označenie

8037009

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rezy

Popis

Funkcie

parková lavička s operadlom

Objem - Základné rozmery 1,76 x 0,61 x 0,81 m

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny -

Kri�cká výška pádu -

Materiál

drevo:

kov: Nohy mobiliáru su z galvanizovanej ocele zinkovanej ponorom.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:

osadenie prvku: Betonáž v hĺbke 50 cm.

detail kotvenia:

Normy

Park Bench Sofiero/parková 
lavička s operadlom

Nosná konštrukcia lavičky je z pevnej a odolnej galvanizovaného oceľovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z 
kvalitne opracovaného, pro� poveternostným vplyvom ošetreného a dvojitým náterom ochrannou farebnou lazúrou 

ochráneného dreva severskej borovice s hustotou letokruhov do 2 mm.

Konštrukcia lavičky aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 
vandalizmu.

Drevená časť je z dreva severskej borovice prirodzene živičnatej, s hustotou letokruhov 1-
2 mm, opracované laminovaním, pod tlakom napustené špeciálnym ekologickým olejom do 
hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou 
nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý.

V mieste osadenia nôh lavičky je potrebné vykopať  výkop v hĺbke 0,5m, do ktorého sa 
konštrukcia lavičky zabetónuje.



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

PaceWalk 3026

Vekové určenie od 14 rokov Základné rozmery 1,5 x 1,5 x 1,595 m

Bezpečnostná zóna min. 1,5 m okolo hrany prvku Výmera bezpečnostnej zóny 36 m²

Kritická výška pádu 0,5 m

kov:

príprava terénu:

osadenie prvku:

Úprava bezpečnostnej zóny:

detail kotvenia:

Prvky sa položia sa predpripravený povrch.

Nie je potrebná vzhľadom k malej výške pádu.

Konštrukcia zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Použitá je oceľ upravná žiarovým pozinkovaním s následnou povrchovou úpravou 

polyesterovou práškovou farbou. Nášľapné plochy sú vyhotovené z nerezového 

dekoračného plechu s protišmykovou úpravou.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Existujúci tvrdý povrch - betón/asfalt alebo 100 mm vrstva zhutneného makadamu v rámci 

trávnatej plochy s priemerom 1,5 m.

Popis hracej zostavy

Exteriérové fitnes zariadenie pre všetky vekové skupiny tvorené 4 sekciami cvičebných náradí. Štyri sekcie pre aeróbne 

cvičenie - schodíky, stepper, twister a balančná podložka - sú prevažne zamerané na dolnú časť tela. Cvičenie na prvku 

nadmerne nezaťažuje kĺby, vďaka čomu je cvičenie vhodné aj pre osoby s vysokou nadváhou. Vďaka jednoduchosti cvikov 

je prvok obľúbený medzi seniormi. Ideálny na malé plochy.

Herné funkcie

posilňovanie všetkých svalových skupín, primárne nohy, stehná, lýtka a brucho

Materiál

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez



detail bezpečnostnej zóny:

Zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Normy



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Palma/altánok 8030689 408801V

Vekové určenie - Základné rozmery 4,2 x 4,2 x 0 m

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny - 

Kritická výška pádu -

drevo:

kov: 

príprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

detail bezpečnostnej zóny:  

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,4 m, do ktorého sa prvok osadí. 

Altánok sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 40 cm. Mohutná spodná konštrukcia stĺpov je 

z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele, zasype sa do pripraveného zhutneného výkopu, lavičky a 

stôl sa uložia na pätkách do hĺbky 60 cm. Pre montáž do pevného podkladu sú vyvinuté 

špeciálne kotviace prvky. Betónovanie nie je potrebné. Jednotlivé konštrukčné prvky sú 

ukotvené oceľovými prvkami s nehrdzavejúcou úpravou. Horná hrana krovu je vo výške 3,16 m.

Stĺpy sú z mohutnej a veľmi pevnej drevenej guľatiny, zo severskej borovice prirodzene 

živičnatej, s hustotou letokruhov 1-2 mm, opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym 

ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. 

Drevo farbou nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý. Stĺpiky sú ukotvené do 

pozinkovaných oceľových nožičiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť 

stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní 

nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. Konštrukcia krovu, oplotenia a stužujúce prvky sú 

tiež zo severskej borovice, ktorá je pevná, ale aj dostatočne pružná s dlhou životnosťou.

Spodná konštrukcia stĺpov, stužujúce a ukotvovacie prvky sú z pozinkovanej nehrdzavejúcej 

ocele precízne ošetrenej a farebne zjednotenej s farbou dreva.

Normy

-

Herné funkcie

- 

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Altánok je určený na oddych v tieni, či úkryt pred dažďom. Použiteľný je pri detských ihriskách, ale aj samostatne v záhradách, na 

športoviskách či v rekreačných lokalitách. Je to šesťhran s bočnými stenami vysokými 1,4 m. Vnútorná časť je štandardne 

vybavená dvoma lavičkami a stolom, dá sa však vybaviť rôznym posedením. Ide o kombináciu drevených prvkov s kvalitnou 

povrchovou úpravou proti poveternostným vplyvom a kovových ukotvovacích a spevňovacích prvkov. Altánok je zastrešený 

šikmou stanovou strechou uloženou na šiestich nosných stĺpoch.

Nemá váhové obmedzenie. 

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy

Materiál



Názov prvku označenie prvku alternatívne označenie alternatívne označenie

Miami/altánok 8020955 408820V

Vekové určenie - Základné rozmery 3,2 x 3,2 x 2,9 m

Bezpečnostná zóna min. - Výmera bezpečnostnej zóny - 

Kritická výška pádu - 

kov:

drevo:

príprava terénu:

osadenie prvku:

detail kotvenia:

Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,4 m, do ktorého sa prvok osadí. 

Altánok sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 40 cm. Mohutná spodná konštrukcia stĺpov je 

z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele, zasype sa do pripraveného zhutneného výkopu, lavičky a 

stôl sa uložia na pätkách do hĺbky 60 cm. Pre montáž do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne 

kotviace prvky. Betónovanie nie je potrebné. Jednotlivé konštrukčné prvky sú ukotvené 

oceľovými prvkami s nehrdzavejúcou úpravou. 

Stĺpy sú z mohutnej a veľmi pevnej drevenej guľatiny, zo severskej borovice prirodzene 

živičnatej, s hustotou letokruhov 1-2 mm, opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym 

ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. 

Drevo farbou nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý. Stĺpiky sú ukotvené do 

pozinkovaných oceľových nožičiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť 

stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní 

nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. Konštrukcia krovu, oplotenia a stužujúce prvky sú 

tiež zo severskej borovice, ktorá je pevná, ale aj dostatočne pružná s dlhou životnosťou.

Normy

- 

Herné funkcie

-

Vyobrazenie prvku Pôdorys

Rez

Altánok je určený na oddych v tieni, či úkryt pred dažďom. Použiteľný je pri detských ihriskách, ale aj samostatne v záhradách, na 

športoviskách či v rekreačných lokalitách. Je to šesťhran s bočnými stenami. Vnútorná časť je štandardne vybavená dvoma 

lavičkami a stolom. Ide o kombináciu drevených prvkov s kvalitnou povrchovou úpravou proti poveternostným vplyvom a 

kovových ukotvovacích a spevňovacích prvkov. Altánok je zastrešený šikmou stanovou strechou uloženou na šiestich nosných 

stĺpoch.

Nemá váhové obmedzenie. 

Spodná konštrukcia stĺpov, stužujúce a ukotvovacie prvky sú z pozinkovanej nehrdzavejúcej 

ocele precízne ošetrenej a farebne zjednotenej s farbou dreva.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

Popis hracej zostavy

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému 

vandalizmu.




