
Hracie prvky bezbariérového ihriska Popis prvku Ilustračný obrázok

Hojdačka hniezdo lanové

Nosná konštrukcia -  4 stojky,rozmer zostavy (dĺžka, 

šírka,výška)3,2x1,8x1,7m, hĺbka založenia 0,6m,  zhotovené z 

konštrukčnej ocele (kruhový profil priemer 80 mm), pozinkované, 

priemer koša 1250 - 1350 mm, plast /HDPE), výška koša od terénu 40 

cm,laná sú s viacramenným oceľovým jadrom, použitý spojovací a 

upevňovací materiál musí byť s maximálnou bezpečnosťou a 

životnosťou, okraje koša vyvýšené 5 cm, ochranná zóna  6,2 x 6,5 m, 

vekové zloženie 3 - 14 rokov  spoločná konštrukcia s hojdačkou - 

sedačka s popruhmi

Hojdačka sedačka s popruhmi

 Nosná konštrukcia z konštrukčnej ocele (kruhový profil priemer 

80mm), pozinkované, + dve stojky, (dĺžka, šírka,výška)3,2x1,8x1,7m, 

hĺbka založenia 0,6m,  zhotovené z konštrukčnej ocele (kruhový profil 

priemer 80 mm,  ergonomické sedadlo, rozmery 0,69x0,43x0,34m, 

plast (HDPE), klin pre zvýšenie bezpečnosti, viacbodový bezpečnostný 

pás, držiaky z nehrdzavejúcej ocele, laná s viacramenným oceľovým 

jadrom   - spoločná konštrukcia s hojdačkou hniezdo

vlnová tyč - fitness náradie

Dve stojky zhotovené z konštrukčnej ocele (štvorcový profil o strane 

60 mm) výška 1200 - 1400 mm, pozinkované, vzdialenosť 2350mm, 

zvlnený prvok z konštrukčnej ocele (kruhový profil priemer 160 mm, 

skoba z tvrdeného plastu, spojovací materiál z nehrdzavejúcej ocele, 

ochranná zóna 5110x3040mm
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Hrací panel - kvetina

Kvetiny sú vyrobené z plastu (HDPE) hr. 13 mm, otáčavé, nosná 

konštrukcia z konštrukčnej ocele (kruhový profil 60 mm), pozinkované, 

výška 1100 mm, spojovacie materiály z nehrdzavejúcej ocele, 

ochranná zóna 12,5 m2

Baketbalový kôš

Nosná konštrukcia z konštrukčnej ocele  ( kruhový profil  80 mm), 

pozinkovaný, výška 1800 mm,  odrazová doska z preglejky hr. 20 mm, 

odolná proti poveternostným vplyvom s trvanlivým polyuretánovým 

náterom, kôš z plastu (HDPE), tvar koša viď obrázok

Piesková  hra

Pieskovisko bezbariérové, miska z pozinkovaného plechu hr. 3mm, 

priemer 1m, hĺbka 15 cm, podstavec z 2mm valcovaného žiarovo 

pozinkovaného plechu,20x20cm pracovný povrch z 12 mm plastu 

(HDPE), výška pracovnej plochy 70 cm, vonkajšie rozmery 1,4 x 1,4 m, 

prístup s vozíkom 



Stôl s možnosťou sedenia s vozíkom 

(piknikové sedenie)

A)  1 x Stôl rozmery 900x900mm, výška spodnej hrany stola od terénu 

750 mm, doska hr. 20mm so zaoblenými hranami , jedna noha 

uprostred stola z konštrukčnej ocele (štvorcový profil o hrane 140mm), 

upevnená o dosku stola platňou z nehrdzavejúcej ocele hr. 25mm, 

rozmery 250 x 250 mm    drevo s nátermi proti poveternostným 

vplyvom,alt. HPL doska, TOPALIT bet. základ                                                                                                          

B)  2 x Stôl rozmery 1200x900mm, výška spodnej hrany stola od 

terénu 750 mm, doska hr. 20mm so zaoblenými hranami , dve nohy  z 

konštrukčnej ocele (štvorcový profil o hrane 140mm), upevnené o 

dosku stola platňou z nehrdzavejúcej ocele hr. 25mm, rozmery 250 x 

450 mm      drevo s nátermi proti poveternostným vplyvom,  alt. HPL 

doska, TOPALIT, bet. základ

Lavica k piknikovému stolu

2 x bez operadla,  výška 450mm x šírka 400mm x dĺžka 1200mm,  

materiál : impregnované  drevo - borovica  s dvoma  bezfarebnými 

nátermi  proti poveternostným vplyvom,                                      1X bez 

operadla,  výška 450mm x šírka 400mm x dĺžka 600mm,  materiál : 

impregnované  drevo - borovica  s dvoma  bezfarebnými nátermi  proti 

poveternostným vplyvom

Lavičky v areáli   2 ks

 bez operadla,  výška 450mm x šírka 400mm x dĺžka 1600mm,  

materiál : impregnované  drevo - borovica, drevené dosky             ( 

hrúbka 30-35 mm)  s dvoma  bezfarebnými nátermi  proti 

poveternostným vplyvom,   ocelova konštrukcia , betónový základ                                

Lavičky v areáli   7 ks

s operadlom,  výška 450mm x šírka 500mm x dĺžka 1600mm,  materiál 

: impregnované  drevo - borovica ( hrúbka 30-35 mm)  s dvoma  

bezfarebnými nátermi  proti poveternostným vplyvom,      ocelova 

konštrukcia , betonový základ                                  



smetný kôš  3 ks

ocelová konštrukcia z panelov z perforovaného plechu pripojenými 

pomocou skrutkových spojov z nerezu, ocelová konstrukcia je 

pozinkovaná, konštrukcia - plech hrúbky 4 mm a ocelové trubky 102 × 

3,6 mm, opláštenie 2 panely z perforovaného plechu hrúbky 2 mm, 

vnútorná nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky 0,8 mm, objem 

70 l, zámok s trojhranom 9 mm, kotvenie v  teréne  do betonového 

základu.

pružinová hojdačka

Rozmery (dĺžkaxšírkaxvýška)706x751x800mm, materiál: telo hojdačky 

plast (HDPE),  hr 2 cm, veková hranica 3 - 6 rokov, sedenie s oporou 

chrbta a bokov

Kolotoč inkluzívny, bezbariérový

Bezbariérový kolotoč pre 4 osoby na sedenie plus dva vozíčky, 

automatické zatváracie dvere (resp. pripútanie vozíka), priemer 2,2m 

výška zábradlia 0,79m, okolo kolotoča  voľný priestor 6,2 m materiál: 

konštrukčná oceľ priemer 60mm, pozinkovaná, sedacie plochy vo 

výške 40 cm od podlahy kolotoča:  plast (HDPE), makromolekulárny 

polyetylén, upevňovací materiál musí byť s maximálnou bezpečnosťou 

a životnosťou, podlaha kolotoča  s protišmykovou úpravou, točenie sa 

dú ovládať zvonku aj vnútry pomocou kruhu



trampolína

Skákacia plocha 1,25 x 2,5 m - protišmykový matrac pre strednú výšku 

skákania, chránený proti vandalizmu, okolo rada dosiek ako ochrana 

proti pádu, bezbariérový prístup, zapustená do terénu

labyrint s hracími panelmi

Hracie panely  tvoria labyrint na schovávanie                                 hrací 

panel - výrez - okno  - rozm. 85 x 20 cm, celková výška: 85 cm ,                                                                                                                    

hrací panel - okno s vypuklou výplňou z plexiskla - rozm. 85x20cm, 

výška 85 cm                                                                                                                 

hrací panel - počítadlo -   rozm. 85 x 20 cm, 2, celková výška: 85 cm,                                                                                                                     

hrací panel - dopĺňanie tvarov, rozm. 85 x 6 cm, bezpečnostná zóna: 

386 x 306 cm, celková výška: 85 cm                                                      hrací 

panel - smiešne zrkadlo - rozm. 85 x 20 cm, celková výška: 85 cm, 

smiešne zrkadlo, ktoré zaručene deti rozosmeje, deti v ňom môžu 

pozorovať smiešne obrazy svojej tváre, robiť grimasy, ktoré tvár ešte 

viac zakrivujú, pre deti od 2 do 5 rokov               hrací panel - smajlík -  

otočné časti smajlíkovej tváre umožňujú deťom meniť jeho nálady a 

pocity, môžu vytvoriť veselého, smutného, čudujúceho sa atď. podľa 

jeho nálady,                       hrací panel - piškvorky,   rozm. 85 x 20 cm, 

výška 85 cm                                                                                hrací panel - 

hodiny, rozm. 85x20cm, výška 85 cm                           hrací panel - 

kormidlo

stojky labyrintu drevo s úpravou proti poveternostným vplyvom (alt. 

tvrdený plast), výška panelov od podlahy 15 cm, bet. základy                                                     



Hojdačka pre invalidný vozík

Dynamický hrací prvok, rozmer 3698x1909x2210 mm, dopadová 

plocha 9750x6200 mm,nosné stojky a spoje: hliníkový profil hrúbky 2,5 

mm rozmer 90x90 mm s povrchovou úpravou (etox), oceľové 

konštrukcie upravené pieskovaním a komaxitom, bočné panely HDPE - 

UV stabilizovaný HDPE hrúbky 12, 15 a 19 mm, reťaz/lano - ušľachtilá 

oceľ hrúbky 6mm, lano Herkules s oceľovou výstuhou, hojdačka 

opatrená nástupnou rampou a dvomi visiacimi lanami, ktorými sa 

hojdačka uvedie do pohybu

Informačná tabuľa
Rozmery 1200 x 1600 mm, rám z eloxovaných hliníkových profilov, 

plastová tabuľa

Reflexný chodník

Pozostávajúci z oddelených častí z rôznych povrchov podľa 

samostatnej prílohy E-4. Chodník má drevené masívne obrubníky, 

ktoré sú kotvené do zeme cez oceľové tyče. Obrubníky musia byť 

minimálne 100 mm nad okolitým terénom pre zamedzenie presýpania 

sypkých materiálov do okolitého trávnika. Jednotlivé hranoly musia 

odelovať sypké materiály v dostatočnej výške aspoň 50mm nad 

povrchom sypkého materiálu.

Grafický panel

Samostatne stojaci panel.Deti posúvajú jazcov (16ks) vo 

vyznačených dráhach do domčekov podľa farby. Veľkosť 160 x 

120 cm, spodok od terénu 30, úprava do exteriéru.










