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SÚČASNÝ STAV
EXISTUJÚCE PRVKY

KOMUNIKÁCIE
• Chodník (asfalt)

MOBILIÁR
• Lavičky (drevo, kov)
• Odpadkové koše (kov)
• Verejné osvetlenie 

(nefunkčné)

VEGETÁCIA
• Stromy (listnaté)
• Kry (listnaté)
• Trávnik (parkový)

4. Platan javorolistý

13. Gledíčia trojtŕňová

Priestor má prírodný charakter lesoparku:
- trasy a povrchy komunikácií zostanú nezmenené,
- prvky mobiliáru budú ponechané (niektoré budú premiestnené)
- hodnotné stromy sa ošetria (poškodené stromy sú navrhované na 
vyrúb).



NÁVRH 

Ihrisko je vybudované z prírodných a recyklovaných materiálov:
• originálne herné prvky z dreva 6 ks
• doplnenie mobiliáru, ktorý je podobný existujúcim prvkom 7ks
• dopadová plocha z liatej gumy 175,5m²
• výsadba listnatých stromov 3ks
• trávnik (dopadová a herná plocha) 536 m²



HERNÉ PRVKY PRE MENŠIE DETI

HOJDAČKA REŤAZOVÁ
dvojmiestna

Hojdačka pre väčšie deti

SEDÁK
pre najmenšie deti

Hojdačka pre  malé detiPružinová hojdačka

HOJDAČKA PRUŽINOVÁ
jednomiestna - zvieratko



HERNÉ PRVKY PRE VÄŠIE DETI

Šmykľavka Domček mostík, preliezka, rebrík

lanová 
preliezka

šmykľavka

domček

rebrík

mostík

Kolotoč

KOLOTOČ

HERNÁ ZOSTAVA



MOBILIÁR

Lavičky na posedenie Piknikový stôl Tabuľa s prevádzkovým poriadkom

INTORMAČNÁ 
TABUĽA

PIKNIKOVÝ STôL
S LAVICAMI

LAVIČKA S OPERADLOM



DOPODOVÉ PLOCHY

Trávnik

TYP POVRCHU:
• Trávnik – herné prvky s max. výškou pádu do 1 m
• Liata guma – herné prvky s max. výškou pádu viac ako 1 m

VÝHODY TRÁVNIKA
• Bezpečný povrch z prírodným vzhľadom

VÝHODY LIATEJ GUMY
• Bezpečný a hygienický povrch z recyklovaného materiálu
• Odolnosť a trvácnosť
• Jednoduchá údržba

Liata guma farebná Liata guma v odtieňoch zelenej



VÝSADBA DREVÍN

DRUHY DREVÍN:

• Aesculus x carnea ´Britii´ (pagaštan pleťový)

• Fraxinus excelsior ´Diversifolia´ (jaseň štíhly) 

• Fraxinus excelsior ´Jaspidea´ (jaseň štíhly) 

Ružové súkvetia pagaštanu Biele súkvetia pagaštanu Jesenné prefarbenie listov na jeseň



Ďakujem za pozornosť.
Kontakt:

Rudbeckia s.r.o.
rudbeckia@rudbeckia.sk


