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SPÔSOB USKUTOČNENIA : DODÁVATEĽSKY  

Stavenisko detského ihriska sa nachádza v zastavanej časti sídelné-

ho útvaru obce Čeláre, na pozemku s číslom parcely 132. 

Navrhovaná stavba je z hľadiska architektonicko-urbanistického pri-

spôsobená požiadavkám investora a požiadavkám určených na stavby 

takéhoto druhu. Rekonštrukcia detského ihriska nebude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie.  

Rekonštrukcia navrhovanej stavby nevyžaduje žiadne vyvolané inves-

tície. 

Objekt „Detské ihrisko“ nie je napojený na existujúce inžinierske 

siete.  

Drobná architektúra – D e t s k é   i h r i s k o  

Na pozemku stavby pri multifunkčnom ihrisku sú navrhnuté typové 

hracie zostavy z dreva a z tvrdého plastu (pre deti od 2 do 5 ro-

kov), typová hojdačka (pre deti od 2 do 12 rokov) s ktorým sa vy-

tvorí atraktívne prostredie oddychového charakteru pre obyvateľov 

obce, najmä pre rodiny s deťmi. Detské ihriská sú určené deťom 

s dozorom dospelej osoby. Všetky nosné a stabilné prvky herných 

zostáv sú vyrábané z agátového dreva. Agátové drevo patrí medzi 

dreviny, ktoré sa vyznačujú výnimočne vysokou trvanlivosťou, húžev-

natosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, či pôsobeniu hu-

bových chorôb dreva. Ďalšou prirodzenou vlastnosťou je to, že pri 

zosychaní nevytvára ostré, dlhé triesky, ktoré by mohli spôsobiť 

zranenie (napr. ako smrek).  

 

 

 



 

V okolí detského ihriska sa navrhuje verejná zeleň, parkový mobi-

liár, spevnené plochy.  

V okolí existujúcej stavby sa nenachádzal mobiliár, ktorého osade-

nie je však potrebné z hľadiska charakteru priestranstva ako oddy-

chovej zóny. V priestranstve sa osadia lavičky, kvetináče, odpadové 

koše a stojan na bicykle. Lavičky sa osadia v blízkosti zostáv pre 

detí. Popri chodníku sa osadia aj odpadové koše. Osadia sa 3 lavič-

ky, 3 kvetináče, 2 odpadové koše a 1 stojan na bicykle.  

Dopadová bezpečnostná plocha prvkov detského ihriska je z plaveného 

štrku fr. 4-8mm hr. 400 mm, pod ktorú sa navrhuje podkladná geotex-

tília (300g/m2) resp. kôra a drevená štiepka – ktorá má za úlohu 

utlmiť prípadné pády detí z hracích prvkov.  

Spevnená plocha (chodník) sa navrhuje zo zámkovej dlažby 

a vyspáduje sa v spáde 2% smerom k plochám zelene. Spevnená plocha 

sa na styku s plochami zelene opatrí betónovými obrubníkmi.  

V okolí stavby drobnej architektúry – detského ihriska –  

v súčasnosti tvoria nespevnené plochy s poškodeným trávnatým poras-

tom.  

Pri výstavbe je navrhnuté aj obnova zelene – nové zatrávnenie. Na-

vrhuje sa výsadba stromov podľa výberu investora (napr. tuje). Det-

ské ihrisko môže byť „oddelené“ od exitujúcej budovy strihaným ži-

vým plotom.  Plochy pod stromami sa navrhuje z mulčovacej kôry hr. 

min. 100 mm.  

 

Požiadavky na prevádzku ihriska: 

* pravidelná kontrola technického stavu 

* dobrá údržba 

* zabránenie vandalizmu a devastácii 

* obnova poškodených prvkov 

 

Realizáciou odporúčame poveriť odbornú a certifikovanú firmu. 

 

 

V Kolárove, február 2016            Vypracoval: Ing. Ladislav Ferencz  

 


