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TECHNICKÁ SPRÁVA
URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Navrhované detské ihrisko sa nachádza v obci Snežnica.
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Samotné detské ihrisko je tvorené z kovových hracích prvkov - Viacúčelová zostava Motýľ – 1 ks, Pieskovisko
s prekrytím – 1 ks, Lanová pyramída 4 m – 1 ks, 3D Ježko – 1 ks, Tunel včielka – 1 ks, Zostava Džungľa – 1 ks,
Hojdačka dvojmiestna reťazová – 1 ks, Hojdačka hniezdo – 1 ks, Hojdačka preklápacia – 1 ks, Hojdačka na pružine
koník – 1 ks, Hojdačka na pružine auto – 1 ks, Kolotoč – 1 ks, Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom– 1 ks,
Piknikový stôl – 2 ks, Odpadkový kôš – 2 ks, Lavička s operadlom – 2 ks, Lavička bez operadla – 2 ks, Lavička pre
tínedžerov – 2 ks.
V projekte sú použité prvky dodávateľa certifikovaných detských ihrísk. Všetky prvky prešli certifikáciou podľa STN
EN 1176.
Dopadová plocha vyhovuje STN EN 1177.
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Zemné a výkopové práce
Stavba detského ihriska bude prebiehať v mieste zatrávnenej plochy. Prvky detského ihriska budú osadené do
betónového základu. Plocha pod prvkami detského ihriska bude vybraná do hĺbky podľa noriem STN EN 1177.
Pri umiestňovaní hracích prvkov je potrebné zohľadniť a rešpektovať vedenie existujúcich inžinierskych sietí.

Hracie prvky detského ihriska
Základná konštrukcia herných prvkov – oceľová o rozmere minimálne 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii,
maľovaná práškovo.
Najviac namáhané časti sú vyrobené z nerezovej ocele.
Lanové časti o priemere minimálne 16 mm s oceľovým jadrom.
Bariérky – HDPE.
Šmýkalky – nerezové s bokmi z HDPE.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác.
Dopadová plocha
Dopadová plocha je v zmysle STN EN 1177 zo štrku praného oblého fr. 4 – 8 mm, vrátane obrubníkov a
geotextílie.
Chodník
Výmera chodníka 66,8 m2. Šírka chodníka je 1,5 m. Skladba chodníka je nasledovná: štrkové lôžko 15 cm fr. 1632mm, a 5 cm fr. 4-8mm. Štrkové skladby chodníka musia byť zhutnené. Použitá zámková betónová dlažba: hrúbka
60 mm, sivá farba.

Oplotenie
V blízkosti budúceho detského ihriska sa nachádza cestná komunikácia, preto je potrebné areál detského ihriska
oplotiť. Rozmer oplotenia 115,2 bm.
Opis oplotenia detského ihriska:
- plotové panely R 1420x2500 EKO bez špicov
- stĺpy - jokel 50x50x1,5
- bránka 1-krídlová v1,45 x š1,0m - RAL 6005
- bránka 2-krídlová 1,45x2,5 m - RAL 6005
- zakončenie oplotenia bez ostrých okrajov

Prvky detského ihriska

Viacúčelová zostava Motýľ – 1 ks
Zostava pozostáva z nasledovných prvkov: mohutné telo v tvare motýľa z HDPE s viacfarebným pestrým
prevedením vo výške minimálne 2,9m, veľké oči z HDPE, veľké dve oceľové tykadlá s rebríkom vo výške minimálne
2,9m, ktoré zároveň plnia úlohu dvoch zjazdových rúr a výstupu na podest motýľa, ozdobné prvky dopĺňajúci efekt
motýlich krídel, tri veže z toho dve veže s výškou podestu minimálne 1,5m a jedna veža s podestom vo výške
minimálne 0,9 m, lezecká stena s lezeckými úchytmi vo výške minimálne 1,5m, veľká oblúková lanová lezecká stena
s nerezovou oblúkovou konštrukciou vo výške minimálne 1,5m, bariérka, nerezové rebríky, dve šmýkalky nerezové
s bokmi HDPE z toho jeden kus vo výške minimálne 1,5m a jeden kus vo výške minimálne 0,9m, pod vežami sa
nachádza priestor pre úkryt a hru detí, v ktorom sa nachádzajú lavičky na sedenie. Rozmery zostavy: minimálne:
dĺžka 4,56 m x šírka 4,30m x výška 2,90 m. Rozmery bezpečnostnej zóny: minimálne: dĺžka 7,03 m x šírka 6,43 m.
Základná konštrukcia - stĺpy – drevo štvorvrstvové lepené hranoly o rozmere 10 x 10 cm, impregnované,
potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií sú ochranné plastové
krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.
Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.
Rebríky a oblúková konštrukcia lanového výstupu – nerezová.
Lanové časti o priemere minimálne 16 mm s oceľovým jadrom.
Šmýkalky – nerezové s bokmi HDPE.
Telo motýľa – HDPE.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Minimálne rozmery:

Pieskovisko s prekrytím – 1 ks
Rozmer: minimálne 2,4 x 2,5 m (4,7 m s vysunutým krytom)

Lanová pyramída 4 m – 1 ks
Dĺžka: min. 4,21 m
Šírka: min. 4,21 m
Výška: min. 4,05 m
Minimálna plocha: 7,21 x 7,21 m (51,6 m2).
Veková kategória: 3 - 14 rokov
Výška voľného pádu: 0,95 m
Počet používateľov: 20

3D Ježko – 1 ks
Rozmery: minimálne 1600 x 1850 x 900 mm.
Zloženie prvku: alifatické pojivo, SBR+EPDM pryžový granulát, vysoko odolný laminátový skelet.

Tunel včielka – 1 ks
Zostava pozostáva z troch pevných preliezacích tunelov, dvoch dlhých lanových preliezacích tunelov, na jednom aj
druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom rebríku, predná a zadná časť tela v tvare včielky, žltej a čiernej
farby, ktorej súčasťou sú aj oči, ústa a tykadlá.
Výška podestov (tunelov) je min. 90 cm a 30 cm.
Základná konštrukcia – oceľová o rozmere minimálne 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
Rebríky nerezové.
Tunel – polyetylén.
Lanové časti o priemere minimálne 16 mm s oceľovým jadrom.
Telo zvieratka – HDPE.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Minimálne rozmery:

Zostava Džungľa – 1 ks
Základná konštrukcia – oceľová o rozmere minimálne 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo,
rebriny nerezové.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Minimálne rozmery:

Hojdačka dvojmiestna reťazová – 1 ks
Základná konštrukcia – oceľová o rozmere minimálne 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
Jedno sedadlo s ohrádkou pre malé deti, jedno sedadlo klasické.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Minimálne rozmery:

Hojdačka hniezdo – 1 ks
Základná konštrukcia – oceľová o rozmere minimálne 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
Sedadlo a lanové časti – laná polypropylénové o priemere minimálne 16 mm s oceľovým jadrom.
Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.
Reťaze – nerezové.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Minimálne rozmery:

Hojdačka preklápacia – 1 ks
Dĺžka: minimálne 3m.
Základná konštrukcia – oceľová o rozmere minimálne 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo,
konštrukcia má nosný oceľový rám s teflónovým ložiskom.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Minimálne rozmery:

Hojdačka na pružine koník – 1 ks
Telo hojdačky – HDPE.
Pružina oceľová, zabezpečené proti korózii a maľovaná práškovo.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Minimálne rozmery:

Hojdačka na pružine auto – 1 ks
Telo hojdačky – HDPE.
Pružina oceľová, zabezpečené proti korózii a maľovaná práškovo.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Minimálne rozmery:

Kolotoč – 1 ks
Základná konštrukcia oceľová – zabezpečená proti korózii a maľovaná práškovo. Podlaha protišmyková hliníková.
Sedacia časť po obvode a otočný volant z HDPE.
Minimálne rozmery:

Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom – 1 ks
Základná konštrukcia – oceľová o rozmere minimálne 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Minimálne rozmery:

Piknikový stôl – 2 ks
Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
Sedacia časť a horná časť stola – HDPE.
Minimálne rozmery:

Odpadkový kôš – 2 ks
Objem min. 35 l

Lavička s operadlom – 2 ks
Základná konštrukcia - oceľová, maľovaná, laty drevené.

Minimálne rozmery:

Lavička bez operadla – 2 ks
Základná konštrukcia - oceľová, maľovaná, laty drevené.

Minimálne rozmery:

Lavička pre tínedžerov – 2 ks
Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná.
Minimálne rozmery:

